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Luận ngữ

Đạ� i Phạ�p lạ�  trí� huệ��  cu� ạ Sạ�ng Thệ�  Chu� . Ô� ng lạ�  cạ�n bạ�n
cu� ạ khại thiệ�n ti�ch đi�ạ, cu� ạ tạ� o hoạ�  vu$  tru� , no�� i hạ�m từ�
cừ� c nho�  đệ�n cừ� c lớ� n, co�  triệ(n hiệ��n khạ� c nhạu tạ� i  cạ� c
tạ)ng  thừ�  thiệ�n  thệ(  khạ� c  nhạu.  Từ�  vi  quạn  nhạ� t  cu� ạ
thiệ�n thệ(  đệ�n lạ� p từ�  vi quạn nhạ� t xuạ� t hiệ��n, [quạ] tạ)ng
tạ)ng lạ� p từ�  vo�  lừớ� ng vo�  so� , từ�  nho�  đệ�n lớ� n, mạ$ i cho đệ�n
nguyệ�n từ� , phạ�n từ� , hạ�nh tinh, thiệ�n hạ�  mạ�  nhạ�n loạ� i
biệ� t ớ�  tạ)ng bệ)  mạ�� t vạ�  cho đệ�n cạ�  to lớ� n hớn nừ$ ạ, cạ� c
lạ� p từ�  lớ� n nho�  khạ� c nhạu to(  [hớ� p] thạ�nh cạ� c sinh mệ��nh
lớ� n nho�  khạ� c nhạu cu$ ng nhừ cạ� c thệ�  giớ� i lớ� n nho�  khạ� c
nhạu hiệ��n hừ$ u khạ0p nới trong thiệ�n thệ(  vu$  tru� . Đo� i vớ� i
cạ� c  sinh mệ��nh ớ�  trệ�n  bạ�n  thệ(  cạ� c  lạ� p  từ�  ớ�  tạ)ng thừ�
khạ� c nhạu mạ�  no� i, thí� lạ� p từ�  cu� ạ tạ)ng lớ� n hớn mo�� t mừ� c
chí�nh lạ�  cạ� c ví� sạo trệ�n bạ)u trớ� i cu� ạ ho� , tạ)ng tạ)ng đệ)u
nhừ thệ� . Đo� i vớ� i sinh mệ��nh cạ� c tạ)ng vu$  tru�  mạ�  no� i thí�
lạ�  vo�  cu� ng vo�  tạ�� n. Đạ� i Phạ�p co� n tạ� o rạ thớ� i giạn, kho� ng
giạn, đạ dạ� ng chu� ng loạ� i sinh mệ��nh cu$ ng nhừ vạ� n sừ�
vạ�n vạ�� t, kho� ng gí�  kho� ng bạo hạ�m, kho� ng gí�  bi� bo�  so� t.
Đạ�y lạ�  thệ(  hiệ��n cu�  thệ(  tạ� i cạ� c tạ)ng thừ�  khạ� c nhạu cu� ạ
đạ�� c tí�nh Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n cu� ạ Đạ� i Phạ�p.

Phừớng thừ� c mạ�  nhạ�n loạ� i tí�m hiệ(u vu$  tru�  vạ�  sinh
mệ��nh du�  phạ� t triệ(n đệ�n đạ�u, cu$ ng chí�  thạ�y đừớ� c mo�� t
phạ)n kho� ng giạn nới nhạ�n loạ� i to) n tạ� i trong vu$  tru�  tạ)ng
thạ�p. Trong nhiệ)u lạ)n xuạ� t hiệ��n vạ�n minh cu� ạ nhạ�n loạ� i
tiệ)n sừ�  đạ$  từ� ng thạ�m hiệ(m tớ� i cạ�  nhừ$ ng tinh cạ)u khạ� c,
nhừng du�  bạy cạo bạy xạ tớ� i đạ�u, cu$ ng kho� ng rớ� i kho� i
kho� ng giạn nới nhạ�n loạ� i to) n tạ� i.  Nhạ�n loạ� i ví$nh việ4n
kho� ng thệ(  thạ�� t sừ�  nhạ�� n thừ� c đừớ� c triệ(n hiệ��n chạ�n thừ� c



cu� ạ vu$  tru� . Nhạ�n loạ� i nệ�u muo� n liệ4u giạ� i đừớ� c bí� ạ(n cu� ạ
vu$  tru� ,  thớ� i  kho� ng,  vạ�  thạ�n  thệ(  ngừớ� i,  thí�  chí�  co�  tu
luyệ��n trong chí�nh Phạ�p, đạ0 c chí�nh giạ� c, đệ)  cạo tạ)ng thừ�
cu� ạ sinh mệ��nh. Trong tu luyệ��n cu$ ng khiệ�n phạ(m chạ� t
đạ� o đừ� c đừớ� c đệ)  cạo; khi phạ�n biệ�� t đừớ� c thạ�� t sừ�  thiệ��n
vạ�  ạ� c,  to� t vạ�  xạ�u, đo) ng thớ� i vừớ� t kho� i  tạ)ng thừ�  nhạ�n
loạ� i, thí� mớ� i nhí�n thạ�y đừớ� c, mớ� i tiệ�p xu� c đừớ� c vu$  tru�
chạ�n thừ� c vạ�  cạ� c sinh mệ��nh tạ� i cạ� c tạ)ng thừ�  khạ� c nhạu
cạ� c kho� ng giạn khạ� c nhạu.

Nhừ$ ng tí�m to� i cu� ạ nhạ�n loạ� i lạ�  ví� đệ(  cạ� nh trạnh ky$
thuạ�� t, mừớ� n cớ�  lạ�  đệ(  cạ� i biệ�n điệ)u kiệ��n sinh to) n, nhừng
đạ so�  lạ�  lạ� y  việ�� c  bạ� i  xí�ch Thạ)n,  pho� ng tu� ng đạ� o  đừ� c
nhạ�n loạ� i  [vo� n đệ( ] ừớ� c chệ�  từ�  thạ�n lạ�m cớ sớ� , do đo�
vạ�n minh xuạ� t hiệ��n cu� ạ nhạ�n loạ� i quạ�  khừ�  mớ� i bi� huy�
diệ�� t  nhiệ)u lạ)n.  Khi tí�m hiệ(u cu$ ng chí�  co�  thệ(  giớ� i  hạ� n
trong thệ�  giớ� i vạ�� t chạ� t, vệ)  phừớng thừ� c lạ�  khi mo�� t loạ� i
sừ�  vạ�� t đừớ� c nhạ�� n thừ� c ro) i mớ� i nghiệ�n cừ� u no� , nhừng
nhừ$ ng  hiệ��n  từớ� ng  sớ�  kho� ng  đừớ� c,  nhí�n  kho� ng  thạ�y
trong kho� ng giạn nhạ�n  loạ� i,  nhừng to) n  tạ� i  mo�� t  cạ� ch
khạ� ch quạn, vạ�  lạ� i  co�  thệ(  phạ�n ạ�nh mo�� t cạ� ch hệ� t sừ� c
thừ� c tạ� i ớ�  hiệ��n thừ� c nhạ�n loạ� i —go) m cạ�  tinh thạ)n, tí�n
ngừớ$ ng, Thạ)n ngo� n,  Thạ)n tí�ch— thí�  do tạ� c  du� ng cu� ạ
việ�� c bạ� i xí�ch Thạ)n nệ�n xừạ nạy vạ4n kho� ng dạ�m đo�� ng
chạ� m đệ�n.

Nệ�u nhạ�n loạ� i co�  thệ(  lạ� y đạ� o đừ� c lạ�m cớ sớ�  đệ(  đệ)
cạo phạ(m hạ� nh vạ�  quạn niệ��m cu� ạ con ngừớ� i, nhừ thệ�
thí� vạ�n minh cu� ạ xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i mớ� i co�  thệ(  lạ�u dạ� i, vạ�
Thạ)n tí�ch cu$ ng sệ$  xuạ� t hiệ��n trớ�  lạ� i nới xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i.
Trong xạ$  ho�� i  nhạ�n loạ� i  quạ�  khừ�  cu$ ng từ� ng xuạ� t hiệ��n
nhiệ)u lạ)n vạ�n hoạ�  nừ� ạ-Thạ)n nừ� ạ-nhạ�n, đệ(  nhạ�n loạ� i đệ)



cạo  nhạ�� n  thừ� c  chạ�n  chí�nh  vệ)  sinh  mệ��nh  vạ�  vu$  tru� .
Nhạ�n loạ� i đo� i vớ� i biệ(u hiệ��n cu� ạ Đạ� i Phạ�p tạ� i thệ�  giạn co�
thệ(  thệ(  hiệ��n rạ sừ�  thạ�nh kí�nh vạ�  to� n tro� ng thí�ch đạ�ng,
thí�  sệ$  mạng đệ�n hạ� nh phu� c hạy vinh diệ��u cho ngừớ� i,
dạ�n to�� c  hoạ�� c  quo� c giạ.  Thiệ�n thệ( ,  vu$  tru� ,  sinh mệ��nh,
cu$ ng nhừ vạ� n sừ�  vạ� n vạ�� t lạ�  do Đạ� i Phạ�p cu� ạ vu$  tru�  khại
sạ�ng; sinh mệ��nh nạ�o rớ� i  xạ kho� i  Ô� ng thí�  đu� ng lạ�  bạ� i
hoạ� i; ngừớ� i thệ�  giạn nạ�o co�  thệ(  phu�  hớ� p vớ� i Ô� ng thí�
đu� ng lạ�  ngừớ� i to� t, đo) ng thớ� i sệ$  mạng đệ�n thiệ��n bạ�o vạ�
phu� c tho� ; lạ�m ngừớ� i tu luyệ��n, mạ�  đo) ng hoạ�  vớ� i Ô� ng thí�
chừ vi� chí�nh lạ�  bạ�� c đạ0 c Đạ� o: Thạ)n.

— Lý Hồng Chí
24 tháng Năm, 2015
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Bài giảng thứ nhất

Chân chính đưa con người lên cao tầng

Trong toạ�n bo��  quạ�  trí�nh truyệ)n Phạ�p, truyệ)n co� ng
to� i  co�  bo( n  y�  lạ�  co�  trạ� ch  nhiệ��m  vớ� i  xạ$  ho�� i,  co�  trạ� ch
nhiệ��m vớ� i  ho� c việ�n;  hiệ��u quạ�  thu đừớ� c thạ�� t  to� t,  ạ�nh
hừớ� ng đệ�n toạ�n xạ$  ho�� i cu$ ng rạ� t to� t. Vạ� i nạ�m trừớ� c co�
rạ� t nhiệ)u khí� co� ng sừ truyệ)n co� ng; nhừ$ ng gí� ho�  giạ�ng
đệ)u  thuo�� c  vệ)  tạ)ng  chừ$ ạ  bệ��nh  khoệ�  ngừớ� i.  Đừớng
nhiệ�n, kho� ng phạ� i no� i lạ�  co� ng phạ�p cu� ạ nhừ$ ng ngừớ� i
khạ� c kho� ng to� t; to� i chí� no� i rạHng ho�  kho� ng truyệ)n gí� tạ� i
cạo tạ)ng. To� i cu$ ng biệ� t ro$  tí�nh thệ�  khí� co� ng trệ�n toạ�n
quo� c1.  Cạ�  trong ngoạ� i  nừớ� c  hiệ��n  nạy,  vệ)  việ�� c  truyệ)n
co� ng lệ�n cạo tạ)ng mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh, thí� chí� co�  mí�nh
cạ�  nhạ�n to� i đạng lạ�m. Truyệ)n co� ng lệ�n cạo tạ)ng ạ� y, tạ� i
sạo kho� ng co�  ại lạ�m? Lạ�  ví�  no�  đo�� ng chạ� m đệ�n nhừ$ ng
vạ�n đệ)  rạ� t lớ� n, đo�� ng chạ� m đệ�n li�ch sừ�  uyệ�n nguyệ�n rạ� t
sạ�u xạ, đo�� ng chạ� m đệ�n phạ� m vi cu$ ng rạ� t ro�� ng, nhừ$ ng
vạ�n đệ)  liệ�n quạn đệ�n cu$ ng hệ� t sừ� c gạy gạ0 t. No�  kho� ng
phạ� i  lạ�  [điệ)u]  mạ�  ngừớ� i  bí�nh  thừớ� ng  co�  thệ(  truyệ)n
đừớ� c,  bớ� i  ví�  no�  phạ� i  đo�� ng  đệ�n  nhừ$ ng  điệ)u  cu� ạ  rạ� t
nhiệ)u  co� ng  phạ� i.  Đạ�� c  biệ�� t  lạ�  chu� ng  tạ  co�  rạ� t  nhiệ)u
ngừớ� i luyệ��n co� ng, ho�  nạy ho� c co� ng nạ�y, mại ho� c co� ng
khạ� c, đạ$  lạ�m thạ�n thệ(  cu� ạ mí�nh loạ� n lung tung ho� ng cạ� ;

1 Toàn quốc: tức là Trung Quốc. Trong toàn cuốn sách này, các từ như
nước ta,  toàn quốc, v.v. đều là để nói về Trung Quốc. Tất cả các chú
thích đều do người dịch tự ý biên soạn, không phải chính văn, chỉ có
tác dụng tham khảo.
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ho�  nhạ� t đi�nh ro) i sệ$  kho� ng thệ(  tu lệ�n đừớ� c nừ$ ạ. Ngừớ� i
tạ thệo mo�� t con đừớ� ng lớ� n [đạ� i đạ� o] mạ�  tu lệ�n, [co� n]
ho�  [thệo] cạ� c đừớ� ng nhạ�nh; ho�  tu cạ� i nạ�y, cạ� i kiạ cạn
nhiệ4u; tu cạ� i kiạ, cạ� i nạ�y cạn nhiệ4u; đệ)u cạn nhiệ4u đệ�n
ho� , ho�  đạ$  kho� ng [thệ( ] tu đừớ� c nừ$ ạ ro) i.

Nhừ$ ng sừ�  tí�nh ạ� y chu� ng to� i đệ)u phạ� i giạ� i quyệ� t, cạ� i
to� t lừu lạ� i, cạ� i xạ�u bo�  đi; đạ�m bạ�o từ�  nạy trớ�  đi chừ vi�
co�  thệ(  tu luyệ��n; nhừng [chừ vi�] phạ� i đệ�n ho� c Đạ� i Phạ�p
mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh. Nệ�u chừ vi� o� m giừ$  cạ� c chu� ng tạ�m
chạ�p trừớ� c, đệ�n cạ)u co� ng nạ�ng, đệ�n tri� bệ��nh, đệ�n nghệ
ngo� ng ly�  luạ�� n, hoạ�� c giạ�  o� m giừ$  mu� c đí�ch bạ� t hạ�o nạ�o
đo� ; nhừ thệ�  đệ)u kho� ng đừớ� c. Bớ� i ví� nhừ to� i đạ$  no� i, việ�� c
nạ�y hiệ��n nạy chí� co�  mí�nh cạ�  nhạ�n to� i đạng lạ�m. Sừ�  việ�� c
nhừ thệ�  nạ�y,  cớ ho�� i  kho� ng nhiệ)u,  vạ�  to� i  cu$ ng kho� ng
truyệ)n [giạ�ng] lạ�u thệo cạ� ch nạ�y. To� i thạ�y rạHng nhừ$ ng
ngừớ� i  trừ� c tiệ�p nghệ to� i  truyệ)n co� ng giạ�ng Phạ�p,  to� i
no� i thạ�� t  rạHng…… sạu nạ�y chừ vi� sệ$  hiệ(u rạ; chừ vi� sệ$
thạ�y  rạHng khoạ�ng thớ� i  giạn nạ�y thạ�� t  đạ�ng mừ� ng phi
thừớ� ng. Tạ� t  nhiệ�n chu� ng to� i  no� i  vệ)  duyệ�n phạ�� n;  mo� i
ngừớ� i ngo) i tạ� i đạ�y đệ)u lạ�  duyệ�n phạ�� n.

Truyệ)n  co� ng  lệ�n  cạo  tạ)ng,  mo� i  ngừớ� i  nghí$  xệm,
[đo� ] lạ�  vạ�n đệ)  gí�? Đo�  chạOng phạ� i đo��  nhạ�n sạo? Đo��  nhạ�n
ạ�y, chừ vi� đu� ng lạ�  tu luyệ��n chạ�n chí�nh, chừ�  kho� ng chí� lạ�
chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i. Lạ�  tu luyệ��n chạ�n chí�nh, đo� i vớ� i
tạ�m tí�nh cu� ạ ho� c việ�n thí� yệ�u cạ)u cu$ ng nhạ� t đi�nh phạ� i
cạo. Chu� ng tạ lạ�  nhừ$ ng ngừớ� i ngo) i tạ� i nới nạ�y, đệ�n đệ(
ho� c  Đạ� i  Phạ�p,  chừ  vi�  phạ� i  coi  mí�nh  đu� ng  lạ�  nhừ$ ng
ngừớ� i luyệ��n co� ng chạ�n chí�nh đạng ngo) i tạ� i đạ�y, chừ vi�
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phạ� i vừ� t bo�  cạ� c tạ�m chạ�p trừớ� c. [Khi] chừ vi�  o� m giừ$
cạ� c loạ� i  mu� c đí�ch hừ$ u cạ)u mạ�  đệ�n ho� c co� ng, ho� c Đạ� i
Phạ�p, [thí�] chừ vi� sệ$  kho� ng ho� c đừớ� c gí� hệ� t. [To� i] no� i ro$
cho chừ vi� mo�� t chạ�n ly� : toạ�n bo��  quạ�  trí�nh tu luyệ��n cu� ạ
ngừớ� i tạ chí�nh lạ�  quạ�  trí�nh liệ�n tu� c to� ng khừ�  tạ�m chạ�p
trừớ� c  cu� ạ  con ngừớ� i.  Con ngừớ� i  trong xạ$  ho�� i  ngừớ� i
thừớ� ng, kệ�  trạnh ngừớ� i đoạ� t, kệ�  lừ� ạ ngừớ� i do� i, chí�  ví�
chu� t đí�nh lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n mạ�  lạ�m hạ� i ngừớ� i khạ� c; cạ� c
tạ�m ạ� y đệ)u phạ� i vừ� t bo� . Nhạ� t lạ�  vớ� i nhừ$ ng ngừớ� i ho� c
co� ng tạ� i đạ�y ho� m nạy, nhừ$ ng tạ�m ạ� y lạ� i cạ�ng phạ� i vừ� t
bo�  hớn nừ$ ạ.

ỞQ  đạ�y  to� i  kho� ng  giạ�ng  tri�  bệ��nh;  chu� ng  to� i  cu$ ng
kho� ng tri�  bệ��nh. Nhừng lạ�  ngừớ� i  tu luyệ��n chạ�n chí�nh,
chừ vi�  mạng  thệo  thạ�n  thệ(  co�  bệ��nh,  [thí�]  chừ  vi�  tu
luyệ��n kho� ng đừớ� c. To� i phạ� i giu� p chừ vi� ti�nh hoạ�  thạ�n
thệ( . Ti�nh hoạ�  thạ�n thệ(  chí� hạ�n cuo�� c cho nhừ$ ng ại đệ�n
ho� c  co� ng  chạ�n  chí�nh,  nhừ$ ng  ại  đệ�n  ho� c  Phạ�p  chạ�n
chí�nh.  Chu� ng to� i  nhạ�n  mạ� nh mo�� t  điệ(m:  [nệ�u] chừ vi�
kho� ng bo�  đừớ� c cạ� i tạ�m ạ� y, kho� ng bo�  đừớ� c cạ� i [suy nghí$
vệ) ] bệ��nh ạ� y, [thí�] chu� ng to� i chạOng thệ(  lạ�m gí�,  đo� i vớ� i
chừ vi� chạOng thệ(  giu� p đừớ� c. Tạ� i sạo? Bớ� i ví�  trong vu$
tru�  nạ�y  co�  mo�� t  [Phạ�p]  ly� :  nhừ$ ng  sừ�  việ�� c  nới  ngừớ� i
thừớ� ng, chiệ(u thệo Phạ�� t giạ [tuyệ�n] giạ�ng, đệ)u co�  quạn
hệ��  nhạ�n duyệ�n; sinh lạ$o bệ��nh từ� , [chu� ng] to) n tạ� i đu� ng
nhừ vạ�� y ớ�  [co$ i] ngừớ� i thừớ� ng. Bớ� i ví� con ngừớ� i trừớ� c
đạ�y đạ$  lạ�m điệ)u xạ�u [nệ�n] nghiệ��p lừ� c sinh rạ mớ� i tạ� o
thạ�nh co�  bệ��nh hoạ�� c  mạ nạ� n.  Chi�u  to�� i  [kho( ]  chí�nh lạ�
hoạ�n trạ�  nớ�  nghiệ��p; vạ�� y nệ�n, kho� ng ại co�  thệ(  tuy�  tiệ��n
thạy đo( i no� ; thạy đo( i [no� ] cu$ ng từớng đừớng vớ� i mạ0 c
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nớ�  kho� ng phạ� i trạ� ; cu$ ng kho� ng đừớ� c tuy�  y�  mạ�  lạ�m thệ� ,
nệ�u kho� ng thí� cu$ ng từớng đừớng vớ� i lạ�m điệ)u xạ�u.

Co�  ngừớ� i từớ� ng rạHng tri� bệ��nh cho ngừớ� i khạ� c, chừ$ ạ
bệ��nh khoệ�  ngừớ� i  lạ�  việ�� c  to� t.  Thệo to� i  thạ�y,  [ho� ]  đệ)u
kho� ng thạ�� t sừ�  tri� kho� i bệ��nh; đệ)u chí� lạ�  trí� hoạ$n bệ��nh,
hoạ�� c lạ�  chuyệ(n hoạ�  [bệ��nh], chừ�  kho� ng đu� ng lạ�  tri� bo�  no�
đi. [Đệ( ] thạ�� t sừ�  trừ�  dừ� t nạ� n ạ� y, thí� phạ� i tiệ�u trừ�  nghiệ��p
lừ� c. Nệ�u thạ�� t sừ�  co�  khạ�  nạ�ng tri� hệ� t bệ��nh ạ� y, thạnh trừ�
triệ�� t  đệ(  nghiệ��p lừ� c ạ� y, thạ�� t  sừ�  đạ� t  đệ�n điệ(m ạ�y,  [thí�]
tạ)ng cu� ạ cạ�  nhạ�n đo�  cu$ ng kho� ng thạ�p lạ0m. Ho�  đạ$  thạ�y
ro$  mo�� t [Phạ�p] ly� , chí�nh lạ�  kho� ng đừớ� c tuy�  y�  phạ�  hoạ� i
[Phạ�p] ly�  trong [co$ i] ngừớ� i thừớ� ng. Trong quạ�  trí�nh tu
luyệ��n, ngừớ� i tu luyệ��n xuạ� t phạ� t từ�  tạ�m từ�  bi mạ�  lạ�m
mo�� t vạ� i việ�� c to� t, giu� p ngừớ� i tri� bệ��nh, chừ$ ạ bệ��nh khoệ�
ngừớ� i; điệ)u ạ� y đừớ� c phệ�p; nhừng cu$ ng kho� ng thệ(  hoạ�n
toạ�n tri� hệ� t [bệ��nh] cho ngừớ� i tạ đừớ� c. Nệ�u nhừ co�  thệ(
thạ�� t  sừ�  tri�  tạ�� n  go� c  bệ��nh  cho mo�� t  ngừớ� i  thừớ� ng,  thí�
ngừớ� i thừớ� ng kho� ng co�  tu luyệ��n ạ� y co�  thệ(  rạ kho� i đạ�y,
chạOng co� n chu� t bệ��nh nạ�o hệ� t; rạ kho� i cừ� ạ vạ4n lạ�  mo�� t
ngừớ� i thừớ� ng, vạ�  xuạ� t phạ� t từ�  lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n ngừớ� i ạ� y
vạ4n trạnh đoạ� t nhừ nhừ$ ng ngừớ� i thừớ� ng; vạ�� y lạ�m sạo
co�  thệ(  tuy�  y�  tiệ�u trừ�  nghiệ��p lừ� c cho ho�  đừớ� c? Điệ)u ạ� y
tuyệ�� t đo� i kho� ng đừớ� c phệ�p.

Vạ�� y ví� sạo lạ� i co�  thệ(  giu� p ngừớ� i tu luyệ��n [tri� bệ��nh]
đừớ� c?  Bớ� i  ví�  ngừớ� i  tu  luyệ��n  lạ�  trạ�n  quy�  nhạ� t,  [ví�]
ngừớ� i ạ� y muo� n tu luyệ��n; vạ�� y nệ�n, mo�� t niệ��m [muo� n tu
luyệ��n] xuạ� t phạ� t rạ lạ�  trạ�n quy�  nhạ� t. Trong Phạ�� t giạ�o
co�  giạ�ng Phạ�� t  tí�nh;  mo�� t  khi  Phạ�� t  tí�nh  xuạ� t  hiệ��n,  cạ� c
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Giạ� c Giạ�  co�  thệ(  giu� p ngừớ� i ạ� y. ÝK  nghí$ạ ạ� y lạ�  gí�? Nệ�u ho� i
to� i giạ�ng, bớ� i ví� to� i đạng truyệ)n co� ng tạ� i cạo tạ)ng, liệ�n
quạn đệ�n [Phạ�p] ly�  tạ� i cạo tạ)ng, liệ�n quạn đệ�n nhừ$ ng
vạ�n đệ)  rạ� t lớ� n. Nới vu$  tru�  nạ�y, chu� ng to� i thạ�y rạHng sinh
mệ��nh con ngừớ� i kho� ng phạ� i  sinh rạ tạ� i  xạ$  ho�� i  ngừớ� i
thừớ� ng. Sừ�  sạ�n sinh rạ sinh mệ��nh chạ�n chí�nh cu� ạ con
ngừớ� i chí�nh lạ�  sinh rạ trong kho� ng giạn vu$  tru� . Bớ� i ví�
trong vu$  tru�  nạ�y co�  rạ� t nhiệ)u cạ� c loạ� i vạ�� t chạ� t chệ�  tạ� o
sinh mệ��nh; vớ� i sừ�  vạ�� n đo�� ng từớng ho4 , nhừ$ ng vạ�� t chạ� t
ạ� y  co�  thệ(  sạ�n sinh rạ sinh mệ��nh; nệ�n cu$ ng no� i,  sinh
mệ��nh to� i nguyệ�n sớ cu� ạ con ngừớ� i đệ�n từ�  vu$  tru� . Bạ�n
lại cu� ạ kho� ng giạn vu$  tru�  lạ�  lừớng thiệ��n, lạ�  mạng đạ)y
đu�  chu� ng đạ�� c tí�nh Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n; con ngừớ� i sinh rạ
cu� ng vớ� i vu$  tru�  lạ�  đo) ng tí�nh. Nhừng sạ�n sinh rạ nhiệ)u
thệ(  sinh mệ��nh ro) i; thí�  cu$ ng phạ� t sinh quạn hệ��  xạ$  ho�� i
[trong] quạ)n thệ( . Trong đo�  co�  mo�� t so�  ngừớ� i co�  thệ(  tạ�ng
thệ�m từ tạ�m; tạ)ng cu� ạ ho�  dạ)n dạ)n rạ� t  chạ�� m hạ�  thạ�p
xuo� ng; [khi] kho� ng thệ(  ớ�  tạ� i tạ)ng ạ� y nừ$ ạ, thí�  ho�  phạ� i
rớ� t xuo� ng dừớ� i. Tuy nhiệ�n tạ� i tạ)ng kiạ [ho� ] lạ� i biệ�n đo( i
kho� ng co� n to� t nừ$ ạ, ho�  kho� ng thệ(  ớ�  lạ� i, vạ�  tiệ�p tu� c rớ� t
xuo� ng dừớ� i;  cuo� i  cu� ng rớ� t  xuo� ng đệ�n tạ)ng cu� ạ nhạ�n
loạ� i.

Toạ�n thệ(  xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i đệ)u cu� ng trong mo�� t tạ)ng
nạ�y. Đạ$  rớ� t đệ�n bừớ� c nạ�y, đừ� ng tạ� i go� c đo��  co� ng nạ�ng
mạ�  xệ� t, hoạ�� c đừ� ng tạ� i go� c đo��  cạ� c Đạ� i Giạ� c Giạ�  mạ�  xệ� t,
[thí�] nhừ$ ng thệ(  sinh mệ��nh kiạ cạ)n phạ� i bi� tiệ�u huy� . Tuy
nhiệ�n cạ� c Đạ� i Giạ� c Giạ�  đạ$  xuạ� t phạ� t từ�  tạ�m từ�  bi mạ�  cạ�p
cho ho�  mo�� t cớ ho�� i nừ$ ạ; [cạ� c Đạ� i Giạ� c Giạ� ] tạ� o nệ�n mo�� t
hoạ�n cạ�nh đạ�� c  thu� ,  mo�� t  kho� ng giạn đạ�� c  thu�  nhừ thệ�
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nạ�y.  Tuy  vạ�� y  cạ� c  thệ(  sinh  mệ��nh  tạ� i  kho� ng  giạn  nạ�y
khạ� c xạ cạ� c thệ(  sinh mệ��nh tạ� i tạ� t cạ�  kho� ng giạn khạ� c
trong vu$  tru� . Nhừ$ ng thệ(  sinh mệ��nh tạ� i kho� ng giạn nạ�y
kho� ng thệ(  nhí�n thạ�y cạ� c thệ(  sinh mệ��nh tạ� i cạ� c kho� ng
giạn khạ� c, vạ�  kho� ng thệ(  nhí�n thạ�y chạ�n từớ� ng cu� ạ vu$
tru� ; bớ� i vạ�� y ại [rớ� t xuo� ng đạ�y] đệ)u từớng đừớng vớ� i
rới vạ�o [co$ i] mệ� . Muo� n hệ� t bệ��nh, trừ�  nạ� n, tiệ�u nghiệ��p,
thí�  nhừ$ ng ngừớ� i  nạ�y  phạ� i  tu luyệ��n,  [phạ� i]  ‘phạ�n bo( n
quy chạ�n’ đo�  chí�nh lạ�  điệ)u mạ�  cạ� c loạ� i [mo� n phạ�p] tu
luyệ��n  đệ)u  nhí�n  nhạ�� n.  Con ngừớ� i  phạ� i  phạ�n  bo( n  quy
chạ�n, đo�  mớ� i lạ�  mu� c đí�ch chạ�n chí�nh đệ(  lạ�m ngừớ� i; do
vạ�� y mo�� t cạ�  nhạ�n hệ4  muo� n tu luyệ��n, thí� đừớ� c [xạ� c] nhạ�� n
lạ�  Phạ�� t tí�nh đạ$  xuạ� t hiệ��n. Niệ��m ạ� y trạ�n quy�  nhạ� t, ví� vi�
ạ� y muo� n phạ�n bo( n quy chạ�n, muo� n từ�  tạ)ng cu� ạ ngừớ� i
thừớ� ng mạ�  nhạ�y rạ.

Co�  thệ(  mo� i ngừớ� i đạ$  từ� ng nghệ cạ�u nạ�y trong Phạ�� t
giạ�o: ‘Phạ�� t tí�nh nhạ� t xuạ� t, chạ�n đo�� ng thạ�� p phừớng thệ�
giớ� i’. Ai mạ�  nhí�n thạ�y, [thí�] đệ)u [muo� n] giu� p ngừớ� i kiạ,
giu� p mo�� t cạ� ch vo�  điệ)u kiệ��n. Phạ�� t giạ đo��  nhạ�n kho� ng no� i
điệ)u kiệ��n, [cu$ ng] kho� ng co�  giạ�  cạ� ; co�  thệ(  giu� p đớ$  ngừớ� i
kiạ mo�� t cạ� ch vo�  điệ)u kiệ��n; vạ�� y nệ�n chu� ng to� i co�  thệ(  lạ�m
cho ho� c việ�n rạ� t  nhiệ)u sừ�  việ�� c.  Nhừng [đo� i  vớ� i]  mo�� t
ngừớ� i thừớ� ng, chí� muo� n lạ�m ngừớ� i nới ngừớ� i thừớ� ng,
ho�  [chí�] muo� n hệ� t bệ��nh, thí� kho� ng thệ(  đừớ� c. Co�  ngừớ� i
nghí$:  ‘Mí�nh hệ� t  bệ��nh thí�  mí�nh sệ$  tu luyệ��n’.  Tu luyệ��n
kho� ng co�  điệ)u kiệ��n nạ�o hệ� t; muo� n tu luyệ��n, thí� tu luyệ��n
tho� i. Nhừng mạng mo�� t thạ�n thệ(  co�  bệ��nh, hoạ�� c co�  ngừớ� i
mạng trệ�n thạ�n nhừ$ ng tí�n từ� c co� n rạ� t loạ� n; co�  ngừớ� i
chừạ từ� ng luyệ��n  co� ng;  cu$ ng co�  ngừớ� i  đạ$  luyệ��n  co� ng
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hạ�ng chu� c nạ�m, nhừng vạ4n loạnh quạnh ớ�  [tạ)ng luyệ��n]
khí�, cu$ ng chừạ tu đừớ� c lệ�n trệ�n.

Vạ�� y lạ�m sạo đạ�y? Chu� ng to� i sệ$  ti�nh hoạ�  thạ�n thệ(  ho� ,
đệ(  ho�  co�  thệ(  tu luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng. Trong khi tu luyệ��n
tạ� i tạ)ng thạ�p nhạ� t, co�  mo�� t quạ�  trí�nh, chí�nh lạ�  thạ�n thệ(
chừ vi� đừớ� c hoạ�n toạ�n ti�nh hoạ�  cho đệ�n triệ�� t đệ( ; tạ� t cạ�
nhừ$ ng gí� kho� ng to� t to) n tạ� i trong từ từớ� ng, quạnh thạ�n
thệ(  to) n tạ� i  trừớ� ng nghiệ��p lừ� c  vạ�  nhừ$ ng nhạ�n to�  lạ�m
thạ�n thệ(  kho� ng đừớ� c khoệ�  mạ� nh; toạ�n bo��  nhừ$ ng thừ�
ạ� y phạ� i đừớ� c thạnh ly�  rạ hệ� t. Nệ�u chạOng thạnh ly� , mạng
thệo thạ�n thệ(  nhớ nhớ� p, thạ�n thệ(  đện bạ(n vạ�  từ từớ� ng
dớ xạ�u nhừ vạ�� y, thừ�  ho� i co�  thệ(  đạ� t đệ�n tu luyệ��n lệ�n cạo
tạ)ng  đừớ� c  kho� ng?  ỞQ  đạ�y  chu� ng  tạ  kho� ng  luyệ��n  khí�,
kho� ng yệ�u  [cạ)u]  chừ vi�  luyệ��n  gí�  ớ�  tạ)ng thạ�p ạ� y  hệ� t;
chu� ng to� i đạ(y chừ vi� vừớ� t quạ, đệ(  cho thạ�n thệ(  chừ vi�
đạ� t  đệ�n trạ� ng thạ� i  vo�  bệ��nh.  Đo) ng thớ� i  chu� ng to� i  co� n
cạ�p cho chừ vi� mo�� t bo��  đạ$  hí�nh thạ�nh đạ)y đu�  mo� i thừ�
cạ)n thiệ� t cho [việ�� c tạ� o] cớ sớ�  cu� ạ tạ)ng thạ�p; nhừ thệ� ,
chu� ng tạ sệ$  ớ�  trệ�n tạ)ng rạ� t cạo [mạ� ] luyệ��n co� ng.

Chiệ(u thệo thuyệ� t phạ�p tu luyệ��n, khí� đừớ� c tí�nh [thệ�
nạ�o]:  co�  bạ tạ)ng.  Nhừng tu luyệ��n  chạ�n chí�nh (kho� ng
tí�nh phạ)n luyệ��n khí�), go) m co�  hại tạ)ng lớ� n tạ� t cạ� : mo�� t lạ�
tu luyệ��n ‘thệ�  giạn phạ�p’, hại lạ�  tu luyệ��n ‘xuạ� t thệ�  giạn
phạ�p’. Thệ�  giạn phạ�p vạ�  xuạ� t thệ�  giạn phạ�p nạ�y khạ� c
vớ� i  ‘xuạ� t  thệ�  giạn’  vạ�  ‘nhạ�� p  thệ�  giạn’  [đừớ� c  giạ�ng]
trong chu� ạ, vo� n chí� lạ�  ly�  luạ�� n. [Cu� ạ] chu� ng to� i lạ�  biệ�n
hoạ�  tạ� i hại tạ)ng lớ� n tu luyệ��n [thạ�n] thệ(  ngừớ� i mo�� t cạ� ch
chạ�n chí�nh.  Bớ� i  ví�  trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n  thệ�  giạn
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phạ�p thạ�n thệ(  ngừớ� i đừớ� c ti�nh hoạ�  liệ�n tu� c, ti�nh hoạ�
kho� ng ngừ� ng; do đo�  khi đệ�n hí�nh thừ� c cạo nhạ� t cu� ạ thệ�
giạn phạ�p, thạ�n thệ(  đạ$  hoạ�n toạ�n đừớ� c thạy thệ�  bạHng
vạ�� t  chạ� t  cạo nạ�ng lừớ� ng.  Co� n tu luyệ��n  xuạ� t  thệ�  giạn
phạ�p cớ bạ�n lạ�  tu luyệ��n Phạ�� t thệ( , lạ�  thạ�n thệ(  cạ�u thạ�nh
từ�  vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng, [trong đo� ] tạ� t cạ�  co� ng nạ�ng
đệ)u tạ� i xuạ� t lạ� i mớ� i. Chu� ng to� i no� i vệ)  hại tạ)ng lớ� n nhừ
vạ�� y.

Chu� ng to� i  giạ�ng duyệ�n phạ�� n;  vớ� i  mo� i  ngừớ� i  ngo) i
đạ�y, to� i co�  thệ(  lạ�m cho mo� i ngừớ� i nhừ$ ng sừ�  việ�� c nạ�y.
Chu� ng tạ hiệ��n nạy cu$ ng đạ$  hớn hại nghí�n ngừớ� i; vớ� i vạ� i
nghí�n ngừớ� i, thạ�� m chí� nhiệ)u hớn nừ$ ạ, trệ�n vạ�n ngừớ� i,
to� i cu$ ng co�  thệ(  lạ�m đừớ� c; nghí$ạ lạ� ,  chừ vi� kho� ng cạ)n
luyệ��n lạ� i nhừ$ ng gí� ớ�  tạ)ng thạ�p. Sạu khi ti�nh hoạ�  thạ�n
thệ(  cu� ạ chừ vi�  vạ�  đạ(y chừ vi� vừớ� t quạ, to� i sệ$  cạ� i cho
chừ vi� mo�� t bo��  hoạ�n chí�nh mo�� t hệ��  tho� ng tu luyệ��n; chừ
vi� lệ�n ngạy trừ� c tiệ�p tu luyệ��n tạ� i cạo tạ)ng. Nhừng [điệ)u
nạ�y] chí� giớ� i hạ� n cho nhừ$ ng ho� c việ�n đệ�n tu luyệ��n chạ�n
chí�nh; kho� ng thệ(  no� i rạHng [hệ4 ] chừ vi� ngo) i ớ�  đạ�y, [thí�]
chừ vi� lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n. Khi trong từ từớ� ng [chừ vi�] co�
chuyệ(n biệ�n cạ�n bạ�n, thí� chu� ng to� i co�  thệ(  cạ�p [cho chừ
vi�]; kho� ng chí� nhừ$ ng thừ�  ạ� y; sạu nạ�y chừ vi� sệ$  hiệ(u ro$
rạ�ng minh bạ� ch rạHng to� i đạ$  cạ�p cho mo� i ngừớ� i ro� t rạ�o
nhừ$ ng gí�. Tạ� i đạ�y chu� ng to� i cu$ ng kho� ng giạ�ng tri� bệ��nh;
nhừng chu� ng to� i no� i điệ)u chí�nh toạ�n thệ(  thạ�n thệ(  cu� ạ
ho� c việ�n, sạo cho chừ vi� co�  thệ(  luyệ��n co� ng. Chừ vi� mạng
cạ� i thạ�n thệ(  co�  bệ��nh, thí�  chừ vi�  hoạ�n toạ�n kho� ng thệ(
xuạ� t [hiệ��n] co� ng; do đo�  mo� i ngừớ� i cu$ ng kho� ng nệ�n tí�m
to� i đệ(  tri� bệ��nh; to� i cu$ ng kho� ng lạ�m việ�� c ạ� y. To� i rạ co� ng
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chu� ng1 co�  mu� c đí�ch chu�  yệ�u lạ�  đừạ con ngừớ� i lệ�n cạo
tạ)ng, đừạ con ngừớ� i lệ�n cạo tạ)ng mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh.

Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau

Trừớ� c  đạ�y  co�  nhiệ)u  khí�  co� ng  sừ  giạ�ng  rạHng  khí�
co� ng co�  nạ�o lạ�  sớ cạ�p, trung cạ�p, cạo cạ�p. Cạ� i đo�  toạ�n lạ�
khí�, đệ)u lạ�  nhừ$ ng thừ�  tạ� i cu� ng mo�� t tạ)ng luyệ��n khí�, mạ�
cu$ ng phạ�n thạ�nh sớ cạ�p, trung cạ�p, cạo cạ�p. Vệ)  nhừ$ ng
gí� thừ� c sừ�  tạ� i cạo tạ)ng, hạ)u hệ� t nhừ$ ng ngừớ� i tu luyệ��n
khí� co� ng chu� ng tạ kho� ng co�  gí� trong đạ)u hệ� t, [ho� ] hoạ�n
toạ�n chạOng biệ� t gí�.  Từ�  nạy trớ�  đi, nhừ$ ng gí�  chu� ng to� i
no� i ro$  đệ)u lạ�  Phạ�p tạ� i cạo tạ)ng. Hớn nừ$ ạ to� i muo� n kho� i
phu� c  lạ� i  dạnh  tiệ�ng  chạ�n  chí�nh  cu� ạ  [phạ�p  mo� n]  tu
luyệ��n. Tạ� i khoạ�  ho� c nạ�y to� i muo� n đệ)  cạ�� p đệ�n mo�� t  so�
hiệ��n từớ� ng bạ� t lừớng trong giớ� i tu luyệ��n. Chu� ng tạ đo� i
đạ$ i, nhí�n nhạ�� n nhừ$ ng hiệ��n từớ� ng ạ� y nhừ thệ�  nạ�o, to� i
đệ)u cạ)n giạ�ng ro$ ; hớn nừ$ ạ truyệ)n co� ng giạ�ng Phạ�p tạ� i
cạo tạ)ng co�  liệ�n quạn đệ�n nhiệ)u mạ�� t, liệ�n quạn đệ�n vạ�n
đệ)  rạ� t lớ� n, thạ�� m chí� rạ� t gạy gạ0 t; to� i cu$ ng muo� n giạ�ng ro$
nhừ$ ng điệ)u  ạ� y;  lạ� i  co�  nhừ$ ng cạn nhiệ4u  xuạ� t  phạ� t  từ�
kho� ng giạn khạ� c  đệ�n  xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng chu� ng tạ,
đạ�� c biệ�� t cạn nhiệ4u đệ�n giớ� i tu luyệ��n; to� i cu$ ng cạ)n giạ�ng
ro$ ; đo) ng thớ� i [to� i] cu$ ng giu� p ho� c việ�n cu� ạ chu� ng tạ giạ� i
quyệ� t nhừ$ ng vạ�n đệ)  ạ� y. Nệ�u vạ�n đệ)  ạ� y chạOng đừớ� c giạ� i
quyệ� t, [thí�] chừ vi� kho� ng luyệ��n co� ng đừớ� c. Muo� n giạ� i
quyệ� t tạ�� n go� c nhừ$ ng vạ�n đệ)  đo� , chu� ng to� i cạ)n phạ� i coi
mo� i ngừớ� i [ho� c việ�n] nhừ nhừ$ ng ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n

1 Xuất sơn: ra công chúng (nghĩa chuyển, nghĩa bóng).
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chí�nh thí�  mớ� i  lạ�m vạ�� y  đừớ� c.  Đừớng nhiệ�n,  kho� ng dệ4
mạ�  chuyệ(n  biệ�n  ngạy  lạ�� p  từ� c  từ  từớ� ng  cu� ạ  chừ  vi�;
trong khi nghệ bạ� i giạ�ng từ�  nạy trớ�  đi, chừ vi� sệ$  chuyệ(n
biệ�n  từ từớ� ng cu� ạ  mí�nh mo�� t  cạ� ch  từ�  từ� ;  cu$ ng mong
muo� n rạHng chừ vi� chu�  y�  nghệ [giạ�ng]. To� i truyệ)n co� ng
khạ� c  vớ� i  ngừớ� i  khạ� c  truyệ)n  co� ng.  Co�  ngừớ� i  truyệ)n
co� ng, ho�  chí� đớn giạ�n lạ�  giạ�ng mo�� t chu� t vệ)  co� ng ly�  cu� ạ
ho� , sạu đo�  kệ� t no� i [đệ(  truyệ)n] mo�� t chu� t tí�n từ� c, ro) i dạ� y
mo�� t bo��  thu�  phạ�p lạ�  xong. Ngừớ� i tạ hiệ��n nạy đạ$  quện
vớ� i [phừớng cạ� ch] truyệ)n co� ng nhừ thệ� .

Truyệ)n co� ng chạ�n  chí�nh cạ)n  phạ� i  giạ�ng vệ)  Phạ�p,
phạ� i  thuyệ� t vệ)  Đạ� o.  Quạ mừớ� i bạ� i  giạ�ng trệ�n lớ� p,  to� i
cạ)n no� i ro$  nhừ$ ng [Phạ�p] ly�  tạ� i cạo tạ)ng, chừ vi� mớ� i co�
thệ(  tu luyệ��n đừớ� c; nệ�u kho� ng, thí�  kho� ng cạ� ch nạ�o tu
luyệ��n.  Ngừớ� i  tạ  chí�  truyệ)n  nhừ$ ng  thừ�  tạ� i  tạ)ng  chừ$ ạ
bệ��nh khoệ�  ngừớ� i tho� i; [nệ�u] chừ vi� muo� n tu luyệ��n lệ�n
cạo tạ)ng, [nhừng] chừ vi� lạ� i kho� ng co�  Phạ�p đệ(  chí� đạ� o
tạ� i cạo tạ)ng, [thí�] chừ vi� kho� ng thệ(  tu luyệ��n đừớ� c. Ví�
nhừ chừ vi� đi ho� c, chừ vi� mạng sạ� ch giạ�o khoạ tiệ(u ho� c
mạ�  đệ�n đạ� i ho� c, [thí�] chừ vi� vạ4n chí� lạ�  ho� c sinh tiệ(u ho� c.
Co�  ngừớ� i cho rạHng [ho� ] ho� c rạ� t nhiệ)u co� ng, ho� c co� ng
nạ�y,  ho� c co� ng kiạ, co�  cạ�  cho) ng chừ� ng chí�  to� t  nghiệ��p;
nhừng co� ng cu� ạ ho�  vạ4n chừạ hệ)  [tạ�ng] lệ�n. Ho�  cho rạHng
nhừ$ ng thừ�  đo�  chí�nh lạ�  nghí$ạ ly�  chạ�n chí�nh vạ�  toạ�n bo��
khí� co� ng; kho� ng phạ� i thệ� , đo�  chí� lạ�  phạ)n vo�  no� ng cạ� n
cu� ạ  khí�  co� ng,  [lạ� ]  nhừ$ ng thừ�  tạ� i  tạ)ng thạ�p  nhạ� t.  Khí�
co� ng kho� ng chí� lạ�  vạ�� y; no�  lạ�  tu luyệ��n, lạ�  điệ)u ro�� ng lớ� n
tinh thạ�m; ngoạ� i rạ tạ� i nhừ$ ng tạ)ng khạ� c nhạu to) n tạ� i
nhừ$ ng Phạ�p  khạ� c  nhạu;  vạ�� y  no�  khạ� c  vớ� i  nhừ$ ng thừ�

10 Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau



luyệ��n khí� chu� ng tạ biệ� t hiệ��n nạy; [nhừ$ ng thừ�  mạ� ] chừ
vi� co�  ho� c nhiệ)u nừ$ ạ cu$ ng vạ�� y tho� i. Lạ�y mo�� t thí� du� , sạ� ch
tiệ(u ho� c cu� ạ Anh chừ vi� cu$ ng ho� c, sạ� ch tiệ(u ho� c cu� ạ My$
chừ vi�  cu$ ng ho� c,  sạ� ch tiệ(u ho� c cu� ạ Nhạ�� t  chừ vi�  cu$ ng
ho� c, sạ� ch tiệ(u ho� c cu� ạ Trung Quo� c chừ vi� cu$ ng ho� c, [ro� t
cuo�� c] chừ vi�  vạ4n chí�  lạ�  ho� c sinh tiệ(u ho� c. Chừ vi�  ho� c
cạ�ng  lạ0m  khí�  co� ng  tạ� i  tạ)ng  thạ�p,  nhạ�� n  cạ�ng  nhiệ)u
nhừ$ ng thừ�  ạ� y, thí� trạ� i lạ� i lạ� i cạ�ng co�  hạ� i, [ví�] thạ�n cu� ạ
chừ vi� đạ$  bi� loạ� n mạ� t ro) i.

To� i cu$ ng cạ)n phạ� i nhạ�n mạ� nh mo�� t vạ�n đệ) , tu luyệ��n
chu� ng tạ cạ)n phạ� i co�  truyệ)n co� ng [vạ� ] giạ�ng Phạ�p. Mo�� t
so�  hoạ�  thừớ� ng ớ�  chu� ạ, đạ�� c biệ�� t lạ�  [hoạ�  thừớ� ng] Thiệ)n
to� ng co�  thệ(  co�  cạ� ch nghí$ khạ� c. Hệ4  nghệ đệ�n giạ�ng Phạ�p,
ho�  liệ)n kho� ng thí�ch nghệ. Tạ� i  sạo? Thiệ)n to� ng [nhí�n]
nhạ�� n rạHng: Phạ�p ạ� y kho� ng thệ(  giạ�ng, Phạ�p đạ$  giạ�ng rạ
[thạ�nh lớ� i] thí� kho� ng co� n lạ�  Phạ�p nừ$ ạ; kho� ng co�  Phạ�p
co�  thệ(  giạ�ng; chí� co�  thệ(  tạ�m lí$nh thạ)n ho�� i; vạ�� y nệ�n đệ�n
ngạ�y nạy Thiệ)n to� ng kho� ng giạ�ng Phạ�p gí� hệ� t. Đạ� t Mạ
[bệ�n] Thiệ)n to� ng truyệ)n [dạ� y] điệ)u ạ� y; [đo� ] lạ�  cạ�n cừ�
thệo mo�� t  cạ�u cu� ạ Thí�ch Cạ Mạ�u Ni. Thí�ch Cạ Mạ�u Ni
giạ�ng:  ‘Phạ�p  vo�  đi�nh  Phạ�p’.  Ô� ng  ạ� y  cạ�n  cừ�  trệ�n  cạ�u
thoạ� i  cu� ạ  Thí�ch  Cạ  Mạ�u  Ni  mạ�  sạ�ng  lạ�� p  phạ�p  mo� n
Thiệ)n to� ng. Chu� ng to� i no� i cạ� i phạ�p mo� n ạ� y lạ�  thừ�  du� i
sừ� ng bo� . Sạo lạ� i go� i lạ�  du� i sừ� ng bo� ? Khớ� i đạ)u khi Đạ� t
Mạ du� i vạ�o trong thí� thạ�y co� n ro�� ng; nhi� to(  du� i vạ�o thí�
thạ�y kho� ng co� n ro�� ng nừ$ ạ; tạm to(  thí� thạ�y co� n lo� t đừớ� c;
từ�  to(  thí� thạ�y hệ�p lạ0m ro) i; ngu$  to(  vệ)  cớ bạ�n chạOng co� n
gí�  đệ(  du� i  nừ$ ạ;  tớ� i  lu� c  to(  Huệ��  Nạ�ng  thí�  đạ$  đệ�n  đí�nh
[sừ� ng bo� ] vạ�  co�  du� i cu$ ng chạOng đi đệ�n đạ�u đừớ� c nừ$ ạ.
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Ngạ�y nạy chừ vi� nệ�u muo� n đệ�n Thiệ)n to� ng ho� c Phạ�p,
chừ vi� chớ�  ho� i; nệ�u chừ vi� ho� i o� ng [thạ)y] bạ� t kệ(  vạ�n đệ)
gí�, [o� ng tạ] sệ$  quạy lạ� i cho vạ�o đạ)u chừ vi� mo�� t gạ�� y, go� i
lạ�  “bo( ng hạ� t”1. Đo�  nghí$ạ lạ�  chừ vi� kho� ng đừớ� c ho� i, phạ� i
từ�  mí�nh ngo�� .  Chừ vi�  no� i: ‘To� i chừạ biệ� t  nệ�n mớ� i đệ�n
ho� c, ngo��  đừớ� c gí� đạ�y? Ô� ng lạ� i cho to� i mo�� t gạ�� y [lạ�  sạo]?!’
Đo�  lạ�  cạ� i sừ� ng bo�  kiạ đạ$  du� i đệ�n đí�nh ro) i, kho� ng co� n gí�
co�  thệ(  giạ�ng  nừ$ ạ.  Đạ� t  Mạ  giạ�ng  ro$  lạ�  no�  chí�  co�  thệ(
truyệ)n đệ�n lu� c to( , sạu đo�  kho� ng du� ng đừớ� c nừ$ ạ. Mạ�y
trạ�m nạ�m quạ ro) i, đệ�n nạy vạ4n co�  ngừớ� i o� m chệ� t cừ� ng
cạ� i  ly�  cu� ạ Thiệ)n to� ng mạ�  kho� ng bo� .  Hạ�m nghí$ạ chạ�n
chí�nh cu� ạ lớ� i giạ�ng “Phạ�p vo�  đi�nh Phạ�p” cu� ạ Thí�ch Cạ
Mạ�u Ni lạ�  gí�? Tạ)ng cu� ạ Thí�ch Cạ Mạ�u Ni lạ�  [tạ)ng] Nhừ
Lại;  [nhừng]  cạ� c  tạ�ng  nhạ�n  sạu  nạ�y  co�  rạ� t  nhiệ)u  vi�
kho� ng hệ)  ngo��  đệ�n tạ)ng cu� ạ Thí�ch Cạ Mạ�u Ni, [kho� ng
ngo��  đừớ� c] tạ�m thạ� i trong cạ�nh giớ� i từ từớ� ng cu� ạ Ô� ng,
hạ�m nghí$ạ chạ�n chí�nh trong Phạ�p mạ�  Ô� ng giạ�ng, [cu$ ng
nhừ] hạ�m nghí$ạ chạ�n chí�nh trong lớ� i mạ�  Ô� ng no� i. Vạ�� y
nệ�n đớ� i sạu ngừớ� i giạ� i thí�ch thệ�  nạ�y, ngừớ� i giạ� i thí�ch
thệ�  kiạ, giạ� i thí�ch đệ�n đo��  ho4 n loạ� n; cho rạHng ‘Phạ�p vo�
đi�nh Phạ�p’ nghí$ạ lạ�  chừ vi� kho� ng đừớ� c giạ�ng, đạ$  giạ�ng
rạ thí� kho� ng co� n lạ�  Phạ�p nừ$ ạ. Thạ�� t rạ kho� ng phạ� i nghí$ạ
nhừ vạ�� y.  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni dừớ� i  co�� i  bo)  đệ)  khại  co� ng
khại ngo��  ro) i, chừạ lạ�� p từ� c đạ� t đệ�n tạ)ng Nhừ Lại. Trong
suo� t 49 nạ�m truyệ)n Phạ�p, Ô� ng liệ�n tu� c từ�  mí�nh đệ)  cạo.
Mo4 i  khi đệ)  cạo [lệ�n] mo�� t  tạ)ng, Ô� ng quạy lạ� i  xệ� t  thạ�y
Phạ�p mí�nh vừ� ạ giạ�ng xong kho� ng co� n đu� ng nừ$ ạ. Lạ� i đệ)
cạo lệ�n, Ô� ng phạ� t hiệ��n rạHng Phạ�p mí�nh vừ� ạ giạ�ng xong

1 Bổng hát: gậy cảnh tỉnh.
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lạ� i cu$ ng kho� ng đu� ng nừ$ ạ. Cừ�  đệ)  cạo lệ�n, Ô� ng lạ� i phạ� t
hiệ��n  rạHng Phạ�p  vừ� ạ  giạ�ng xong lạ� i  kho� ng co� n  đu� ng.
Trong toạ�n bo��  49 nạ�m, Ô� ng kho� ng ngừ� ng thạ�ng hoạ
nhừ thệ� ; mo4 i lạ)n đệ)  cạo [lệ�n] mo�� t tạ)ng, [Ô� ng] lạ� i phạ� t
hiệ��n Phạ�p Ô� ng giạ�ng trừớ� c đo�  vệ)  nhạ�� n thừ� c đệ)u lạ�  rạ� t
thạ�p. Ô� ng cu$ ng phạ� t hiệ��n rạHng Phạ�p cu� ạ mo4 i mo�� t tạ)ng
lạ�  thệ(  hiệ��n cu� ạ Phạ�p tạ� i mo4 i mo�� t tạ)ng đo� ; mo4 i mo�� t tạ)ng
đệ)u co�  Phạ�p, nhừng đo�  kho� ng phạ� i lạ�  chạ�n ly�  tuyệ�� t đo� i
cu� ạ vu$  tru� .  Vạ�  lạ� i  Phạ�p cu� ạ tạ)ng cạo so vớ� i Phạ�p cu� ạ
tạ)ng thạ�p thí�  [tiệ�p cạ�� n] gạ)n đạ�� c  tí�nh cu� ạ vu$  tru�  hớn;
vạ�� y nệ�n, Ô� ng bệ�n giạ�ng: ‘Phạ�p vo�  đi�nh Phạ�p’.

Cuo� i cu� ng Thí�ch Cạ Mạ�u Ni lạ� i  giạ�ng: ‘Tạ đớ� i nạ�y
chừạ co�  giạ�ng Phạ�p nạ�o hệ� t’. Thiệ)n to� ng lạ� i ly�  giạ� i rạHng
kho� ng Phạ�p co�  thệ(  giạ�ng. Vạ�o nhừ$ ng nạ�m cuo� i, Thí�ch
Cạ Mạ�u Ni đạ$  đạ� t đệ�n tạ)ng Nhừ Lại; ho� i tạ� i sạo Ô� ng no� i
Ô� ng chừạ co�  giạ�ng Phạ�p nạ�o hệ� t? Thừ� c rạ Ô� ng đạ$  nệ�u
rạ mo�� t vạ�n đệ)  gí�? Ô� ng [muo� n] no� i: ‘Đạ� t đệ�n tạ)ng Nhừ
Lại nhừ tạ, tạ chừạ thệ(  thạ�y đừớ� c [chạ�n] ly�  to� i hạ�� u cu� ạ
vu$  tru� ,  Phạ�p  to� i  hạ�� u  cu� ạ  vu$  tru�  lạ�  gí�’.  Vạ�� y  nệ�n  Ô� ng
muo� n no� i ngừớ� i đớ� i sạu kho� ng đừớ� c lạ� y nhừ$ ng lớ� i Ô� ng
giạ�ng  lạ�m  chạ�n  ly�  tuyệ�� t  đo� i,  chạ�n  ly�  bạ� t  biệ�n;  nệ�u
kho� ng ngừớ� i đớ� i sạu sệ$  bi� hạ� n cuo�� c vạ�o tạ)ng Nhừ Lại
hoạ�� c thạ�p hớn Nhừ Lại, mạ�  kho� ng thệ(  đo�� t phạ�  lệ�n tạ)ng
cạo hớn. Ngừớ� i đớ� i sạu kho� ng ly�  giạ� i đừớ� c nghí$ạ chạ�n
chí�nh cu� ạ  cạ�u  no� i  ạ� y,  [nệ�n nhí�n] nhạ�� n  rạHng Phạ�p đạ$
giạ�ng rạ thí�  kho� ng co� n lạ�  Phạ�p,  [ho� ] ly�  giạ� i  kiệ(u nhừ
thệ� . Ky�  thừ� c Thí�ch Cạ Mạ�u Ni [muo� n] giạ�ng rạHng: Cạ� c
tạ)ng khạ� c nhạu co�  Phạ�p cu� ạ cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu, Phạ�p
cu� ạ mo4 i mo�� t tạ)ng kho� ng phạ� i lạ�  chạ�n ly�  tuyệ�� t đo� i cu� ạ
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vu$  tru� ; nhừng Phạ�p cu� ạ mo4 i mo�� t tạ)ng co�  tạ� c du� ng [lạ�m
Phạ�p ly� ] chí� đạ� o tạ� i mo4 i mo�� t tạ)ng. Thạ�� t rạ Ô� ng đạ$  giạ�ng
chí�nh [Phạ�p] ly�  nạ�y.

Trừớ� c  đạ�y  co�  nhiệ)u  ngừớ� i,  đạ�� c  biệ�� t  [bệ�n]  Thiệ)n
to� ng, cừ�  nhạ� t mừ� c bạ�o trí� nhạ�� n thừ� c thiệ�n kiệ�n vạ�  sại
lạ)m cừ� c đoạn ạ�y. Kho� ng dạ� y chừ vi�, thừ�  ho� i chí� đạ� o [tu]
luyệ��n lạ�m sạo, luyệ��n thệ�  nạ�o, ro) i tu rạ sạo? Trong Phạ�� t
giạ�o co�  nhiệ)u chuyệ��n co(  Phạ�� t giạ�o, co�  thệ(  co�  ngừớ� i đạ$
từ� ng xệm; kệ(  rạHng lệ�n trệ�n trớ� i, sạu khi đệ�n thiệ�n quo� c,
ro) i phạ� t hiệ��n rạHng kinh «Kim Cừớng» ớ�  đo�  so vớ� i kinh
«Kim  Cừớng»  ớ�  dừớ� i  [hạ�  giớ� i],  từ� ng  chừ$  đệ)u  khạ� c
nhạu,  y�  nghí$ạ  cu$ ng  khạ� c  nhạu.  Tạ� i  sạo  kinh  «Kim
Cừớng» kiạ lạ� i  khạ� c  vớ� i  kinh «Kim Cừớng» tạ� i  nhạ�n
giạn? Lạ� i co�  ngừớ� i no� i: Kinh sạ� ch cu� ạ thệ�  giớ� i Cừ� c Lạ� c
so vớ� i [kinh thừ] dừớ� i [hạ�  giớ� i] quạ�  lạ�  khạ� c hạOn, hoạ�n
toạ�n khạ� c nhạu, kho� ng chí� cạ� c chừ$  khạ� c nhạu mạ�  hạ�m
nghí$ạ, y�  nghí$ạ cu$ ng khạ� c nhạu, chu� ng đạ$  thạy đo( i hạOn
ro) i. Thạ�� t rạ, chí�nh lạ�  cu� ng mo�� t Phạ�p đo) ng nhạ� t [nhừng]
tạ� i  cạ� c  tạ)ng khạ� c  nhạu [thí�]  co�  cạ� c  biệ�n hoạ�  vạ�  hí�nh
thừ� c hiệ(n hiệ��n khạ� c nhạu; đo� i vớ� i ngừớ� i tu luyệ��n tạ� i
cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu, co�  thệ(  phạ� t huy tạ� c du� ng chí� đạ� o
khạ� c nhạu.

Mo� i ngừớ� i đệ)u biệ� t, trong Phạ�� t giạ�o co�  cuo� n sạ� ch
nho�  tệ�n lạ�  «Tạ�y phừớng Cừ� c Lạ� c thệ�  giớ� i  du ky�»,  kệ(
rạHng mo�� t tạ�ng nhạ�n kiạ đạ�  toạ�  luyệ��n co� ng, nguyệ�n thạ)n
[bạy] đệ�n thệ�  giớ� i Cừ� c Lạ� c xệm ngạ0m cạ�nh từớ� ng [nới
ạ�y]; hệ� t mo�� t ngạ�y; ro) i quạy vệ)  nhạ�n giạn đạ$  thạ�y sạ�u
nạ�m tro� i quạ. Vi� ạ� y thạ�y đừớ� c kho� ng? Đạ$  thạ�y, nhừng
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điệ)u vi� ạ� y đạ$  thạ�y kho� ng phạ� i lạ�  chạ�n từớ� ng. Tạ� i sạo?
Bớ� i ví� tạ)ng cu� ạ vi� ạ� y kho� ng đu� , [nệ�n] chí� co�  thệ(  ớ�  tạ)ng
cu� ạ vi�  ạ� y mạ�  hiệ(n hiệ��n cho vi�  ạ� y nhừ$ ng thệ(  hiệ��n cu� ạ
Phạ�� t Phạ�p mạ�  vi� ạ� y nệ�n đừớ� c thạ�y. Bớ� i ví� mo�� t thệ�  giớ� i
kiệ(u nhừ vạ�� y chí�nh lạ�  thệ(  hiệ��n cạ�u thạ�nh cu� ạ Phạ�p; cho
nệ�n, vi� ạ� y kho� ng thệ(  thạ�y đừớ� c chạ�n từớ� ng. To� i giạ�ng
rạHng ‘Phạ�p vo�  đi�nh Phạ�p’ chí�nh lạ�  co�  hạ�m nghí$ạ nhừ
thệ� .

Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận 
định người tốt xấu

Trong Phạ�� t giạ�o ngừớ� i tạ luo� n tí�m hiệ(u xệm Phạ�� t
Phạ�p lạ�  gí�. Cu$ ng co�  ngừớ� i [nhí�n] nhạ�� n rạHng Phạ�p giạ�ng
trong Phạ�� t  giạ�o  chí�nh lạ�  toạ�n  bo��  Phạ�� t  Phạ�p;  thừ� c  rạ
kho� ng phạ� i. Phạ�p mạ�  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni giạ�ng, cạ� ch đạ�y
2 nghí�n 5 trạ�m nạ�m dạ�nh cho nhừ$ ng ngừớ� i thừớ� ng ớ�
tạ)ng cừ� c thạ�p, mớ� i thoạ� t thại từ�  xạ$  ho�� i  nguyệ�n thuy� ;
[lạ� ] Phạ�p giạ�ng cho nhừ$ ng ngừớ� i co�  từ từớ� ng đớn giạ�n
nhừ thệ� . Thớ� i mạ� t Phạ�p mạ�  Ô� ng no� i đệ�n, chí�nh lạ�  ho� m
nạy; con ngừớ� i hiệ��n tạ� i mạ�  du� ng Phạ�p ạ� y đệ(  tu luyệ��n
thí�  đạ$  kho� ng thệ(  đừớ� c  nừ$ ạ.  Vạ�o  thớ� i  mạ� t  Phạ�p,  hoạ�
thừớ� ng  trong  chu� ạ  từ�  đo��  co� n  rạ� t  kho� ,  huo� ng  lạ�  đo��
nhạ�n.  Phạ�p  mạ�  Thí�ch  Cạ  Mạ�u  Ni  thớ� i  đo�  truyệ)n  lạ�
nhạ0m thạOng vạ�o tí�nh huo� ng bạ�y giớ�  mạ�  truyệ)n; ngoạ� i
rạ Ô� ng cu$ ng kho� ng hệ)  giạ�ng hệ� t rạ nhừ$ ng gí� bạ�n thạ�n
Ô� ng tạ� i tạ)ng cu� ạ mí�nh biệ� t vệ)  Phạ�� t Phạ�p; muo� n bạ�o trí�
bạ� t biệ�n ví$nh cừ� u [Phạ�p ạ� y], cu$ ng kho� ng thệ(  đừớ� c.
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Xạ$  ho�� i đạng phạ� t triệ(n; từ từớ� ng cu� ạ nhạ�n loạ� i cạ�ng
ngạ�y cạ�ng phừ� c tạ� p; khiệ�n con ngừớ� i  kho� ng dệ4  dạ�ng
thệo cạ� ch đo�  mạ�  tu đừớ� c  nừ$ ạ.  Phạ�p trong Phạ�� t  giạ�o
kho� ng thệ(  khạ� i  quạ� t toạ�n bo��  Phạ�� t  Phạ�p,  no�  chí�  lạ�  bo��
phạ�� n rạ� t nho�  cu� ạ Phạ�� t Phạ�p. Co� n co�  rạ� t nhiệ)u Phạ�p lớ� n
cu� ạ Phạ�� t giạ đạng lừu truyệ)n tạ� i dạ�n giạn, đớn truyệ)n
quạ cạ� c thớ� i đạ� i. Cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu co�  cạ� c Phạ�p khạ� c
nhạu,  cạ� c  kho� ng  giạn  khạ� c  nhạu  co�  cạ� c  Phạ�p  khạ� c
nhạu;  đo�  chí�nh lạ�  Phạ�� t  Phạ�p  thệ(  hiệ��n  khạ� c  nhạu tạ� i
từ� ng  kho� ng  giạn,  tạ� i  từ� ng  tạ)ng  khạ� c  nhạu.  Thí�ch  Cạ
Mạ�u Ni cu$ ng giạ�ng rạHng tu Phạ�� t co�  8 vạ�n 4 nghí�n phạ�p
mo� n; nhừng trong Phạ�� t  giạ�o  chí�  co�  Thiệ)n to� ng,  Ti�nh
Đo�� , Thiệ�n Thại, Hoạ Nghiệ�m, Mạ�� t to� ng, v.v. khoạ�ng hớn
chu� c  phạ�p  mo� n,  kho� ng  thệ(  bạo  quạ� t  hệ� t  Phạ�� t  Phạ�p
đừớ� c. Bạ�n thạ�n Thí�ch Cạ Mạ�u Ni kho� ng hệ)  truyệ)n rạ
hệ� t Phạ�p cu� ạ mí�nh, [Ô� ng] chí� nhạ0m thạOng vạ�o nạ�ng lừ� c
tiệ�p thu�  cu� ạ ngừớ� i thớ� i đo�  mạ�  truyệ)n mo�� t bo��  phạ�� n mạ�
tho� i.

Vạ�� y Phạ�� t Phạ�p lạ�  gí�? Đạ�� c tí�nh cạ�n bạ�n nhạ� t trong
vu$  tru�  nạ�y lạ�  Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n, No�  chí�nh lạ�  thệ(  hiệ��n to� i
cạo cu� ạ Phạ�� t Phạ�p, No�  chí�nh lạ�  Phạ�� t Phạ�p to� i cạ�n bạ�n.
Phạ�� t Phạ�p tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu co�  cạ� c hí�nh thừ� c thệ(
hiệ��n khạ� c nhạu, tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu co�  cạ� c tạ� c du� ng
chí� đạ� o khạ� c nhạu; tạ)ng cạ�ng thạ�p [thí�] biệ(u hiệ��n cạ�ng
phừ� c tạ� p. Vi lạ� p kho� ng khí�, đạ� , go4 , đạ� t, sạ0 t thệ�p, [thạ�n]
thệ(  ngừớ� i, hệ� t thạ�y vạ�� t chạ� t đệ)u co�  to) n tạ� i trong no�  cạ� i
chu� ng  đạ�� c  tí�nh  Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n  ạ� y;  thớ� i  xừạ  giạ�ng
rạHng ngu$  hạ�nh cạ�u thạ�nh nệ�n vạ� n sừ�  vạ�n vạ�� t trong vu$
tru� ;  [ngu$  hạ�nh  kiạ]  cu$ ng  co�  to) n  tạ� i  chu� ng  đạ�� c  tí�nh
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Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n  ạ� y.  Ngừớ� i  tu  luyệ��n  đệ�n  đừớ� c  tạ)ng
nạ�o thí� chí� co�  thệ(  nhạ�� n thừ� c đừớ� c thệ(  hiệ��n cu�  thệ(  cu� ạ
Phạ�� t  Phạ�p tạ� i  tạ)ng ạ� y;  đo�  chí�nh lạ�  quạ�  vi�  vạ�  tạ)ng tu
luyệ��n  [cu� ạ  ngừớ� i  ạ� y].  No� i  chung,  Phạ�p  rạ� t  lớ� n.  Đệ�n
điệ(m cừ� c cạo mạ�  giạ�ng, thí�  rạ� t đớn giạ�n; bớ� i ví�  Phạ�p
kiạ gio� ng nhừ hí�nh dạ�ng cu� ạ kim từ�  thạ�p. Đệ�n nới tạ)ng
cừ� c cạo thí� bạ chừ$  co�  thệ(  du� ng đệ(  khạ� i quạ� t, đo�  chí�nh lạ�
Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n;  thệ(  hiệ��n  tạ� i  cạ� c  tạ)ng cừ� c  ky�  phừ� c
tạ� p. Lạ�y con ngừớ� i lạ�m ví�  du� , Đạ� o giạ xệm [thạ�n] thệ(
ngừớ� i nhừ mo�� t tiệ(u vu$  tru� ; con ngừớ� i co�  thạ�n thệ(  vạ�� t
chạ� t; nhừng chí� cạ� i thạ�n thệ(  vạ�� t chạ� t ạ� y kho� ng thệ(  đu�
cạ�u thạ�nh mo�� t con ngừớ� i hoạ�n chí�nh đừớ� c; co� n phạ� i co�
tí�nh khí�, tí�nh cạ� ch, đạ�� c tí�nh, vạ�  nguyệ�n thạ)n mớ� i co�  thệ(
cạ�u thạ�nh mo�� t con ngừớ� i hoạ�n chí�nh, đo�� c lạ�� p, vạ�  mạng
thệo cạ�  tí�nh từ�  ngạ$ . Vu$  tru�  nạ�y cu� ạ chu� ng tạ cu$ ng nhừ
thệ� ; co�  hệ��  Ngạ�n Hạ� , co�  cạ� c thiệ�n hạ�  khạ� c, cu$ ng nhừ cạ� c
sinh mệ��nh vạ�  nừớ� c, vạ� n sừ�  vạ�n vạ�� t trong vu$  tru�  nạ�y;
[tạ� t cạ�  nhừ$ ng thừ�  ạ� y] chu� ng đệ)u co�  phừớng diệ��n to) n
tạ� i vạ�� t chạ� t; đo) ng thớ� i chu� ng cu$ ng co�  to) n tạ� i đạ�� c tí�nh
Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n. Dạ4u lạ�  vi lạ� p vạ�� t chạ� t nạ�o thí�  cu$ ng
bạo hạ�m chu� ng đạ�� c tí�nh ạ� y, trong vi lạ� p cừ� c nho�  cu$ ng
bạo hạ�m chu� ng đạ�� c tí�nh ạ� y.

Chu� ng đạ�� c tí�nh Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n lạ�  tiệ�u chuạ(n đệ(
nhạ�� n đi�nh to� t vạ�  xạ�u trong vu$  tru� . Thệ�  nạ�o lạ�  to� t, thệ�
nạ�o lạ�  xạ�u? Chí�nh lạ�  du� ng No�  {Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n} mạ�
xạ� c  đi�nh.  ‘Đừ� c’  mạ�  chu� ng  tạ  no� i  đệ�n  trong quạ�  khừ�
cu$ ng từớng từ�  nhừ thệ� . Tạ� t nhiệ�n chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c
cu� ạ xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i hiệ��n nạy đạ$  biệ�n đo( i rạ� t nhiệ)u, tiệ�u
chuạ(n đạ� o đừ� c đạ$  mệ�o mo�  hạOn ro) i. Hiệ��n nạy [nệ�u] co�
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ngừớ� i  noi gừớng Lo� i  Phong, thí�  co�  thệ(  bi�  coi  lạ�  mạ0 c
bệ��nh tạ�m thạ)n. Nhừng nệ�u vạ�o ho) i thạ�� p ky�  50, 60, thí�
ại dạ�m no� i ngừớ� i ạ� y bi� bệ��nh tạ�m thạ)n? Chuạ(n mừ� c đạ� o
đừ� c cu� ạ nhạ�n loạ� i đạng trừớ� t trệ�n do� c lớ� n, đạ� o đừ� c thệ�
giạn trừớ� t xuo� ng hạ�ng ngạ�y; chí�  chạ� y thệo lớ� i,  chí�  ví�
chu� t đí�nh lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n mạ�  lạ�m to( n hạ� i ngừớ� i khạ� c;
ngừớ� i trạnh kệ�  đoạ� t, chạOng từ�  mo�� t thu�  đoạ� n nạ�o. Mo� i
ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, co�  đừớ� c phệ�p tiệ�p tu� c nhừ thệ�  nạ�y
kho� ng? Co�  ngừớ� i lạ�m điệ)u xạ�u, chừ vi� no� i rạHng ạnh tạ
đạ$  lạ�m điệ)u xạ�u, ạnh tạ cu$ ng kho� ng tin; ạnh tạ thạ�� t sừ�
kho� ng tin rạHng mí�nh đạ$  lạ�m điệ)u xạ�u; co�  mo�� t so�  ngừớ� i
du� ng chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c đạng trừớ� t do� c kiạ mạ�  từ�  đo
lừớ� ng bạ�n  thạ�n  mí�nh,  cho rạHng mí�nh to� t  hớn ngừớ� i
khạ� c, ví� tiệ�u chuạ(n đệ(  đạ�nh giạ�  đạ$  thạy đo( i ro) i. Dạ4u tiệ�u
chuạ(n đạ� o  đừ� c  cu� ạ  nhạ�n loạ� i  co�  thạy đo( i  thệ�  nạ�o đi
nừ$ ạ, đạ�� c tí�nh cu� ạ vu$  tru�  kho� ng hệ)  thạy đo( i; No�  chí�nh lạ�
tiệ�u  chuạ(n  duy  nhạ� t  đệ(  xạ� c  đi�nh  ngừớ� i  to� t  xạ�u.  Lạ�
ngừớ� i tu luyệ��n, phạ� i chiệ(u thệo tiệ�u chuạ(n nạ�y cu� ạ vu$
tru�  mạ�  yệ�u cạ)u chí�nh mí�nh, kho� ng thệ(  chiệ(u thệo tiệ�u
chuạ(n  cu� ạ  ngừớ� i  thừớ� ng  mạ�  đạ�� t  yệ�u  cạ)u  cho  mí�nh
đừớ� c.  Nệ�u  chừ vi�  muo� n  phạ�n  bo( n  quy  chạ�n,  chừ vi�
muo� n tu luyệ��n lệ�n trệ�n, thí� chừ vi� cạ)n chiệ(u thệo tiệ�u
chuạ(n ạ� y mạ�  lạ�m. Lạ�  mo�� t cạ�  nhạ�n, nệ�u thuạ�� n vớ� i đạ�� c
tí�nh Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n nạ�y cu� ạ vu$  tru� , thí�  mớ� i lạ�  mo�� t
ngừớ� i to� t; co� n ngừớ� i hạ�nh xừ�  trạ� i biệ�� t vớ� i đạ�� c tí�nh nạ�y,
thí�  đu� ng lạ�  mo�� t  ngừớ� i  xạ�u.  Trong đớn vi�  [co� ng tạ� c],
hoạ�� c  ngoạ� i  xạ$  ho�� i,  co�  ngừớ� i  co�  thệ(  no� i  chừ  vi�  xạ�u,
[nhừng] chừ vi� kho� ng nhạ� t đi�nh đu� ng lạ�  xạ�u; co�  ngừớ� i
no� i chừ vi� to� t, chừ vi� lạ� i cu$ ng kho� ng nhạ� t đi�nh đu� ng lạ�
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to� t. Lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n, [nệ�u] đo) ng hoạ�  vớ� i đạ�� c tí�nh nạ�y,
[thí�] chừ vi� chí�nh lạ�  ngừớ� i đạ0 c Đạ� o; [Phạ�p] ly�  đớn giạ�n
nhừ vạ�� y.

Đạ� o giạ tu luyệ��n Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n, tro� ng điệ(m tu
Chạ�n; vạ�� y nệ�n Đạ� o giạ giạ�ng tu chạ�n dừớ$ ng tí�nh, no� i lớ� i
chạ�n,  lạ�m  điệ)u  chạ�n,  lạ�m  chạ�n  nhạ�n,  phạ�n  bo( n  quy
chạ�n,  cuo� i  cu� ng tu thạ�nh Chạ�n Nhạ�n.  Nhừng cu$ ng co�
Nhạ4n, cu$ ng co�  Thiệ��n; [co� n] tro� ng điệ(m rới vạ�o tu Chạ�n.
Tro� ng điệ(m cu� ạ Phạ�� t  giạ rới vạ�o tu Thiệ��n cu� ạ Chạ�n-
Thiệ��n-Nhạ4n. Ví�  tu Thiệ��n co�  thệ(  tu xuạ� t tạ�m đạ� i từ�  bi;
mo�� t khi xuạ� t hiệ��n tạ�m từ�  bi, thí� [thạ�y] chu� ng sinh rạ� t
kho( , do vạ�� y phạ� t sinh nguyệ��n vo� ng muo� n pho(  đo��  chu� ng
sinh. Nhừng cu$ ng co�  Chạ�n, cu$ ng co�  Nhạ4n; tro� ng điệ(m
rới vạ�o tu Thiệ��n. Phạ�p mo� n Phạ�p Luạ�n Đạ� i  Phạ�p cu� ạ
chu� ng tạ  chiệ(u  thệo tiệ�u  chuạ(n  to� i  cạo cu� ạ  vu$  tru� —
Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n  đo) ng tu—[vạ�� y  nệ�n]  co� ng  chu� ng  tạ
luyệ��n rạ� t to lớ� n.

Khí công là văn hoá tiền sử

Khí� co� ng lạ�  gí�? Rạ� t nhiệ)u khí� co� ng sừ giạ�ng vệ)  điệ)u
nạ�y; điệ)u to� i giạ�ng khạ� c vớ� i điệ)u ho�  giạ�ng. Rạ� t nhiệ)u
khí�  co� ng sừ [chí�]  giạ�ng từ�  tạ)ng [cu� ạ  ho� ];  co� n  to� i  thí�
giạ�ng vệ)  nhạ�� n thừ� c đo� i vớ� i khí� co� ng từ�  tạ)ng cạo hớn, so
vớ� i nhạ�� n thừ� c cu� ạ ho�  tuyệ�� t nhiệ�n khạ� c hạOn. Co�  khí� co� ng
sừ giạ�ng:  Khí�  co� ng nừớ� c  tạ  co�  li�ch  sừ�  2  nghí�n  nạ�m;
cu$ ng co�  vi� giạ�ng [khí� co� ng] co�  li�ch sừ�  3 nghí�n nạ�m; co�
vi� giạ�ng co�  li�ch sừ�  5 nghí�n nạ�m, so vớ� i li�ch sừ�  nệ)n vạ�n
minh cu� ạ dạ�n to�� c Trung Hoạ chu� ng tạ thí� kho� ng khạ� c lạ�
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mạ�y; lạ� i cu$ ng co�  ngừớ� i giạ�ng rạHng, dừ� ạ thệo quạn sạ� t
vạ�n vạ�� t khại quạ�� t đừớ� c thí� [khí� co� ng] co�  li�ch sừ�  7 nghí�n
nạ�m, [vạ�� y lạ� ] vừớ� t xạ li�ch sừ�  nệ)n vạ�n minh cu� ạ dạ�n to�� c
Trung Hoạ chu� ng tạ. Nhừng nhạ�� n thừ� c cu� ạ ho�  du�  thệ�
nạ�o đi nừ$ ạ,  no�  cu$ ng kho� ng vừớ� t quạ�  xạ kho� i  li�ch sừ�
nệ)n vạ�n minh cu� ạ nhạ�n loạ� i. Chiệ(u thệo thuyệ� t tiệ�n hoạ�
cu� ạ Dạrwin, thí� nhạ�n loạ� i [xuạ� t phạ� t] từ�  thừ� c vạ�� t dừớ� i
nừớ� c,  ro) i [thạ�nh] đo�� ng vạ�� t  dừớ� i  nừớ� c,  sạu đo�  bo�  lệ�n
lu� c đi�ạ, ro) i lệo lệ�n cạ� y, ro) i lạ� i quạy xuo� ng mạ�� t đạ� t thạ�nh
ngừớ� i vừớ� n, cuo� i cu� ng tiệ�n hoạ�  thạ�nh nhạ�n loạ� i  hiệ��n
đạ� i co�  từ từớ� ng co�  vạ�n hoạ� ; từ�  đo�  mạ�  suy rạ rạHng nệ)n
vạ�n minh nhạ�n loạ� i thừ� c sừ�  xuạ� t hiệ��n kho� ng thệ(  quạ�  1
vạ�n nạ�m. Co� n suy xệ� t trừớ� c đo� , thí� ngạy cạ�  thạ0 t nu� t dạ�y
đệ(  ghi nhớ�  sừ�  việ�� c [ho� ] cu$ ng chừạ [biệ� t]. [Ho� ] chệ thạ�n
bạHng lạ�  cạ� y, ạ�n thi�t so� ng; co� n trừớ� c đo�  nừ$ ạ, thí� co�  thệ(
co� n chừạ biệ� t lạ� y lừ� ạ, hoạ�n toạ�n lạ�  con ngừớ� i hoạng dạ$ ,
con ngừớ� i nguyệ�n thuy� .

Nhừng chu� ng to� i phạ� t hiệ��n mo�� t  vạ�n đệ) ; tạ� i nhiệ)u
đi�ạ phừớng trệ�n thệ�  giớ� i co� n lừu lạ� i rạ� t nhiệ)u nhừ$ ng
tí�ch co(  vạ�n minh, [tuo( i  cu� ạ chu� ng] vừớ� t xạ rạ� t  nhiệ)u
li�ch sừ�  nệ)n vạ�n minh nhạ�n loạ� i chu� ng tạ. Nhừ$ ng tí�ch co(
ạ� y, đừ� ng vệ)  go� c đo��  co� ng nghệ��  mạ�  xệ� t, thí�  co�  trí�nh đo��
co� ng nghệ��  rạ� t cạo; co� n vệ)  go� c đo��  nghệ��  thuạ�� t mạ�  xệ� t, thí�
cu$ ng khạ�  cạo siệ�u; con ngừớ� i hiệ��n đạ� i [dừớ� ng nhừ] chí�
lạ�  mo�  pho� ng lạ� i nghệ��  thuạ�� t cu� ạ ngừớ� i xừạ, [vo� n] co�  giạ�
tri� thừớ� ng thừ� c rạ� t sạ�u sạ0 c. Nhừng chu� ng đạ$  đừớ� c lừu
lạ� i từ�  trệ�n mừớ� i vạ� n nạ�m, mạ�y chu� c vạ�n nạ�m, vạ� i trạ�m
vạ�n nạ�m, thạ�� m chí�  trệ�n vạ� i trạ�m triệ��u nạ�m vệ)  trừớ� c.
Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, điệ)u ạ� y chạOng phạ� i đạng cừớ� i
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giệ4u li�ch sừ�  ngạ�y nạy hạy sạo? Cu$ ng kho� ng co�  gí� đạ�ng
cừớ� i hệ� t; bớ� i ví� nhạ�n loạ� i kho� ng ngừ� ng từ�  hoạ�n thiệ��n,
kho� ng ngừ� ng từ�  nhạ�� n  thừ� c  lạ� i  mo�� t  cạ� ch  mớ� i,  xạ$  ho�� i
chí�nh lạ�  đạng phạ� t triệ(n nhừ thệ� , [vạ� ] nhạ�� n thừ� c bạn
đạ)u kho� ng nhạ� t đi�nh lạ�  tuyệ�� t đo� i chí�nh xạ� c.

Co�  thệ(  nhiệ)u ngừớ� i đạ$  nghệ no� i đệ�n “vạ�n hoạ�  tiệ)n
sừ� ”, cu$ ng go� i lạ�  “vạ�n minh tiệ)n sừ� ”; chu� ng to� i giạ�ng vệ)
[vạ�n đệ) ] vạ�n minh tiệ)n sừ�  đo� . Trệ�n Trạ� i Đạ� t co�  chạ�u AK ,
chạ�u A� u, Nạm My$ , Bạ0 c My$ , chạ�u Đạ� i Dừớng, chạ�u Phi,
vạ�  chạ�u Nạm Cừ� c; nhừ$ ng nhạ�  Đi�ạ Chạ� t ho� c go� i chu� ng
vớ� i tệ�n chung lạ�  “bạ�n kho� i đạ� i lu� c”. Cạ� c bạ�n kho� i đạ� i lu� c
hí�nh thạ�nh cho đệ�n ho� m nạy,  đạ$  trạ� i  quạ hạ�ng chu� c
triệ��u nạ�m li�ch sừ� . Nệ�n cu$ ng no� i, co�  rạ� t nhiệ)u lu� c đi�ạ từ�
đạ�y biệ(n no( i lệ�n, cu$ ng co�  rạ� t nhiệ)u lu� c đi�ạ trạ)m xuo� ng
đạ�y biệ(n; o( n đi�nh ớ�  trạ� ng thạ� i hiệ��n nạy đạ$  quạ li�ch sừ�
hạ�ng chu� c  triệ��u  nạ�m ro) i.  Nhừng tạ� i  nhiệ)u  đạ�y  biệ(n,
[ngừớ� i tạ] đạ$  phạ� t hiệ��n nhiệ)u kiệ�n tru� c co(  đạ� i to lớ� n;
nhừ$ ng kiệ�n tru� c nạ�y đừớ� c chạ� m khạ0 c tinh tệ�  vạ�  đệ�p phi
thừớ� ng; [chu� ng] kho� ng phạ� i lạ�  di sạ�n cu� ạ nệ)n vạ�n hoạ�
nhạ�n loạ� i hiệ��n nạy, mạ�  chu� ng khạOng đi�nh đạ$  đừớ� c kiệ�n
tạ� o từ�  trừớ� c khi bi� trạ)m xuo� ng đạ�y biệ(n. Từ�  hạ�ng chu� c
triệ��u nạ�m trừớ� c thí�  ho� i  ại đạ$  sạ�ng tạ� o rạ nhừ$ ng nệ)n
vạ�n minh ạ�y? Lu� c bạ�y giớ� , nhạ�n loạ� i chu� ng tạ co� n chừạ
lạ�  khí�, lạ�m sạo tạ� o dừ� ng no( i nhừ$ ng thừ�  trí� tuệ��  cạo nhừ
thệ�? Trệ�n thệ�  giớ� i,  cạ� c nhạ�  khạ�o co(  ho� c đạ$  phạ� t hiệ��n
mo�� t loạ� i sinh vạ�� t, mạng tệ�n “bo�  bạ thuy�”; no�  lạ�  sinh vạ�� t
co�  từ�  600  triệ��u  đệ�n  260  triệ��u  nạ�m  trừớ� c  đạ�y;  co� n
trừớ� c đạ�y 260 triệ��u nạ�m cho đệ�n nạy no�  kho� ng co�  nừ$ ạ.
Mo�� t  khoạ ho� c giạ cu� ạ My$  đạ$  phạ� t hiệ��n mo�� t  kho� i  hoạ�
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thạ� ch bo�  bạ thuy� ; đo) ng thớ� i trệ�n mạ�� t [kho� i hoạ�  thạ� ch]
co� n co�  dạ�u chạ�n mo�� t ngừớ� i đạng đi giạ� y đạ� p lệ�n, in ro$
mo) n mo�� t trệ�n mạ�� t [kho� i hoạ�  thạ� ch]. Điệ)u ạ� y chạOng phạ� i
lạ�  chệ�  nhạ� o nhừ$ ng nhạ�  li�ch sừ�  ho� c lạ�  gí�? Cừ�  chiệ(u thệo
thuyệ� t tiệ�n hoạ�  cu� ạ Dạrwin, vạ�o 260 triệ��u nạ�m trừớ� c lệ$
nạ�o đạ$  co�  con ngừớ� i đừớ� c?

Tạ� i  bạ�o  tạ�ng cu� ạ  Đạ� i  Ho� c  Quo� c  Giạ  Pệru co�  mo�� t
kho� i đạ� ; trệ�n kho� i đạ�  ạ� y co�  khạ0 c mo�� t hí�nh ngừớ� i; thệo
khạ�o sạ� t  thí�  hí�nh ngừớ� i  nạ�y đừớ� c khạ0 c lệ�n đo�  3 vạ�n
nạ�m vệ)  trừớ� c. Nhừng hí�nh ngừớ� i ạ� y mạ�� c y phu� c, đo�� i
mu$ , đi giạ� y, trong tạy lạ� i co� n cạ)m mo�� t chiệ�c kí�nh việ4n
vo� ng đạng quạn sạ� t  thiệ�n thệ( .  Con ngừớ� i  3 vạ�n nạ�m
trừớ� c ho� i biệ� t dệ�� t vạ� i mạy ạ�o lạ�  sạo? Lạ� i cạ�ng kho�  tin
hớn nừ$ ạ, lạ�  ngừớ� i ạ� y cạ)m kí�nh việ4n vo� ng đệ(  quạn sạ� t
thiệ�n thệ( , vạ�� y nhạ� t đi�nh co� n co�  tri thừ� c vệ)  thiệ�n vạ�n.
Chu� ng tạ vạ4n [nhí�n] nhạ�� n rạHng mo�� t ngừớ� i chạ�u A� u lạ�
Gạlilệo lạ�  ngừớ� i đạ$  phạ� t minh rạ kí�nh việ4n vo� ng; tí�nh
đệ�n nạy mớ� i hớn 3 trạ�m nạ�m li�ch sừ� ; vạ�� y ại lạ�  ngừớ� i đạ$
phạ� t minh rạ kí�nh việ4n vo� ng 3 vạ�n nạ�m trừớ� c? Co� n rạ� t
nhiệ)u  cho4  mệ�  kho�  giạ� i  thí�ch  nừ$ ạ.  ChạOng  hạ� n  co�  rạ� t
nhiệ)u bừ� c bí�ch hoạ�  đạ�  trong cạ� c đo�� ng đạ�  tạ� i Phạ�p, Nạm
Phi,  vạ�  dạ$y  nu� i  Alps;  chu� ng đừớ� c  khạ0 c  hệ� t  sừ� c  chạ�n
thừ� c vạ�  so� ng đo�� ng. Nhừ$ ng hí�nh ngừớ� i đừớ� c khạ0 c tro� ng
vo�  cu� ng tinh tệ�  vạ�  đệ�p, vạ�  đừớ� c to�  vớ� i chạ� t liệ��u mạ�u lạ�
mo�� t thừ�  khoạ�ng chạ� t. Nhừng ho�  vạ�� n trạng phu� c ngừớ� i
hiệ��n đạ� i, từớng từ�  A� u phu� c, mạ�� c quạ)n ni�t. Co�  ngừớ� i tạy
cạ)m thừ�  nhừ cạ� i tạ(u thuo� c, co�  ngừớ� i cạ)m bạ-toong, co�
ngừớ� i đo�� i mu$ . Nhừ$ ng con khí� mạ�y chu� c vạ� n nạ�m trừớ� c,
lạ�m sạo co�  đừớ� c mừ� c đo��  nghệ��  thuạ�� t cạo nhừ thệ�?
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No� i  xạ  hớn  nừ$ ạ,  ớ�  chạ�u  Phi  co�  nừớ� c  Co�� ng  Hoạ�
Gạbon co�  mo�� t  mo�  quạ�� ng urạnium; nừớ� c nạ�y co�  phạ)n
lạ� c hạ�� u, từ�  mí�nh kho� ng thệ(  chiệ� t luyệ��n urạnium, [nệ�n
phạ� i]  xuạ� t  khạ(u  [quạ�� ng]  sạng nhừ$ ng nừớ� c  tiệ�n  tiệ�n.
Nạ�m  1972,  mo�� t  nhạ�  mạ�y  ớ�  Phạ�p  nhạ�� p  khạ(u  quạ�� ng
urạnium ạ�y. Quạ hoạ�  nghiệ��m đạ$  phạ� t hiệ��n rạHng quạ�� ng
urạnium nạ�y  đạ$  đừớ� c  chiệ� t  luyệ��n  vạ�  đạ$  bi�  sừ�  du� ng.
Thạ�y quạ�  lạ� , ho�  bệ�n phạ� i nhừ$ ng nhạ�n việ�n khoạ ho� c ky$
thuạ�� t đi khạ�o sạ� t, khoạ ho� c giạ nhiệ)u nừớ� c khạ� c cu$ ng
đi  khạ�o  sạ� t.  Cuo� i  cu� ng  kiệ(m  chừ� ng  đừớ� c  rạHng  mo�
quạ�� ng urạnium kiạ chí�nh lạ�  mo�� t lo�  phạ�n ừ� ng hạ� t nhạ�n
cớ$  lớ� n; hớn nừ$ ạ bo�  cu� c hệ� t sừ� c hớ� p ly� ; con ngừớ� i hiệ��n
đạ� i chu� ng tạ kho� ng thệ(  tạ� o dừ� ng. Vạ�� y thừ�  ho� i no�  đừớ� c
xạ�y dừ� ng vạ�o thớ� i giạn nạ�o? Vạ�o 2 ty�  nạ�m trừớ� c; no�  đạ$
đừớ� c vạ�� n hạ�nh 50 vạ� n nạ�m. Điệ)u ạ� y quạ�  lạ�  nhừ$ ng chừ$
so�  thiệ�n vạ�n; chiệ(u thệo thuyệ� t tiệ�n hoạ�  cu� ạ Dạrwin thí�
kho� ng thệ(  nạ�o  giạ� i  thí�ch no( i;  sừ�  tí�nh nhừ thệ�  co�  rạ� t
nhiệ)u. Nhừ$ ng gí� mạ�  giớ� i khoạ ho� c ky$  thuạ�� t phạ� t hiệ��n
ho� m nạy đạ$  đu�  đệ(  thạy đo( i sạ� ch giạ�o khoạ hiệ��n nạy cu� ạ
chu� ng tạ. [Khi] quạn niệ��m cu$  co�  hừ$ u đạ$  hí�nh thạ�nh hệ��
tho� ng vạ�  phừớng phạ�p từ duy, [thí�]  rạ� t  kho�  tiệ�p thu
nhạ�� n thừ� c mớ� i. Khi chạ�n ly�  xuạ� t hiệ��n [ngừớ� i tạ] kho� ng
dạ�m tiệ�p thu� , mạ�  lạ� i bạ� i xí�ch no�  thệo bạ�n nạ�ng. Ví� ạ�nh
hừớ� ng cu� ạ nhừ$ ng quạn niệ��m truyệ)n tho� ng, hiệ��n  nạy
kho� ng co�  ại [đừ� ng rạ] chí�nh ly�  điệ)u nạ�y mo�� t cạ� ch co�  hệ��
tho� ng;  vạ�� y  nệ�n  quạn niệ��m  cu� ạ  ngừớ� i  tạ  luo� n  kho� ng
thệo ki�p  sừ�  phạ� t  triệ(n;  [nệ�u] chừ vi�  co�  no� i  đệ�n điệ)u
nhừ thệ�—tuy no�  chừạ đừớ� c pho(  biệ�n nhừng đạ$  đừớ� c
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phạ� t hiệ��n ro) i—[thí�] vạ4n co�  ngừớ� i no� i đạ�y lạ�  ‘mệ�  tí�n’,
kho� ng [chi�u] tiệ�p nhạ�� n.

Nhiệ)u  nhạ�  khoạ ho� c  du$ ng  cạ�m ớ�  nừớ� c  ngoạ� i  đạ$
co� ng khại  thừ� ạ nhạ�� n  rạHng chu� ng [thuo�� c  vệ) ]  vạ�n hoạ�
tiệ)n sừ� , lạ�  nệ)n vạ�n minh co�  trừớ� c nệ)n vạ�n minh lạ)n nạ�y
cu� ạ nhạ�n loạ� i chu� ng tạ; chí�nh lạ�  trừớ� c nệ)n vạ�n minh ky�
nạ�y cu� ạ chu� ng tạ đạ$  to) n tạ� i [nhừ$ ng] thớ� i ky�  vạ�n minh
khạ� c, hớn nừ$ ạ [đạ$ ] kho� ng chí� mo�� t lạ)n. Khạ�o sạ� t nhừ$ ng
vạ�n  vạ�� t  khại  quạ�� t  đừớ� c,  [ngừớ� i  tạ]  thạ�y  rạHng  đệ)u
kho� ng lạ�  sạ�n  vạ�� t  cu� ạ  mo�� t  thớ� i  ky�  vạ�n  minh.  Do vạ�� y
[ngừớ� i  tạ]  nhí�n  nhạ�� n  rạHng nhiệ)u  lạ)n  vạ�n  minh nhạ�n
loạ� i gạ�� p phạ� i đớ� t huy�  diệ�� t, chí� co�  mo�� t so�  í�t ngừớ� i so� ng
so� t; sạu đo�  so� ng mo�� t cuo�� c so� ng nguyệ�n thuy� , dạ)n dạ)n
sinh so� i thạ�nh [xạ$  ho�� i] nhạ�n loạ� i mớ� i, tiệ�n vạ�o nệ)n vạ�n
minh mớ� i. Sạu đo�  lạ� i đi đệ�n huy�  diệ�� t, dạ)n dạ)n sinh so� i
thạ�nh nhạ�n loạ� i mớ� i; no�  đạ$  trạ� i quạ nhừ$ ng chu ky�  biệ�n
đo( i nhừ thệ� . Cạ� c nhạ�  vạ�� t ly�  giạ�ng rạHng, sừ�  vạ�� n đo�� ng cu� ạ
vạ�� t  chạ� t  lạ�  co�  quy luạ�� t,  sừ�  biệ�n  đo( i  cu� ạ  toạ�n  vu$  tru�
chu� ng tạ cu$ ng lạ�  co�  quy luạ�� t.

Sừ�  vạ�� n  đo�� ng cu� ạ Trạ� i  Đạ� t  chu� ng tạ, trong vu$  tru�
bạo lạ  nạ�y,  trong hệ��  Ngạ�n  Hạ�  đạng vạ�� n  chuyệ(n  nạ�y,
kho� ng thệ(  lu� c nạ�o cu$ ng thuạ�� n buo) m xuo� i gio� ; rạ� t co�  thệ(
no�  vạ phạ� i mo�� t tinh cạ)u nạ�o đo� , hoạ�� c mo�� t vạ�n đệ)  nạ�o
đo�  nạ�y sinh, [vạ�  thệ�  lạ� ] tạ� o thạ�nh mo�� t tại nạ� n rạ� t lớ� n.
Đừ� ng từ�  go� c đo��  cu� ạ  co� ng nạ�ng chu� ng to� i  mạ�  xệ� t,  thí�
chí�nh lạ�  đạ$  đừớ� c ạn bạ� i nhừ vạ�� y. To� i đạ$  mo�� t lạ)n khạ�o
sạ� t rạ� t ky$  lừớ$ ng, phạ� t hiệ��n rạHng nhạ�n loạ� i đạ$  co�  81 lạ)n
[rới vạ�o] trạ� ng thạ� i huy�  diệ�� t hoạ�n toạ�n; chí�  co�  mo�� t í�t
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ngừớ� i so� ng so� t; lừu lạ� i thệo mo�� t chu� t vạ�n hoạ�  tiệ)n sừ�
vo� n co�  từ�  đạ)u, [ho� ] tiệ�n vạ�o mo�� t  thớ� i ky�  [mớ� i], so� ng
cuo�� c so� ng nguyệ�n thuy� . Nhạ�n loạ� i sinh so� i đo� ng lệ�n ro) i
cuo� i cu� ng xuạ� t hiệ��n nệ)n vạ�n minh. Trạ� i quạ 81 lạ)n chu
ky�  biệ�n đo( i nhừ thệ� ; to� i cu$ ng chừạ khạ�o sạ� t đừớ� c cho
đệ�n [tạ�� n thớ� i điệ(m] bạn đạ)u. Ngừớ� i Trung Quo� c giạ�ng
vệ)  thiệ�n thớ� i, đi�ạ lớ� i, nhạ�n hoạ� . Thiệ�n từớ� ng biệ�n hoạ�
khạ� c nhạu, thiệ�n thớ� i khạ� c nhạu, dạ4n đệ�n xạ$  ho�� i ngừớ� i
thừớ� ng co�  nhừ$ ng trạ� ng thạ� i xạ$  ho�� i khạ� c nhạu. Thệo vạ�� t
ly�  ho� c giạ�ng [thí�] sừ�  vạ�� n đo�� ng cu� ạ vạ�� t chạ� t lạ�  co�  quy
luạ�� t; sừ�  vạ�� n đo�� ng cu� ạ vu$  tru�  cu$ ng lạ� i nhừ thệ� .

[Vạ�n đệ) ] vạ�n hoạ�  tiệ)n sừ�  giạ�ng bệ�n trệ�n chu�  yệ�u chí�
đệ(  no� i vớ� i mo� i ngừớ� i rạHng: khí� co� ng cu$ ng kho� ng phạ� i lạ�
phạ� t minh cu� ạ nhạ�n loạ� i ho� m nạy, [no� ] cu$ ng đạ$  đừớ� c
lừu lạ� i từ�  niệ�n đạ� i rạ� t xạ xừạ, [no� ] cu$ ng lạ�  mo�� t thừ�  vạ�n
hoạ�  tiệ)n sừ� . Trong kinh thừ [Phạ�� t giạ�o] chu� ng tạ cu$ ng
co�  thệ(  tí�m thạ�y luạ�� n thuạ�� t từớng từ� . Thí�ch Cạ Mạ�u Ni
đừớng thớ� i co�  giạ�ng rạHng, Ô� ng đạ$  tu thạ�nh đạ0 c Đạ� o từ�
hạ�ng ừ� c kiệ�p vệ)  trừớ� c. Mo�� t kiệ�p lạ�  bạo nhiệ�u nạ�m? Mo�� t
kiệ�p lạ�  bạo nhiệ�u ừ� c nạ�m, đo�  lạ�  con so�  rạ� t lớ� n, quạ�  lạ�
kho� ng thệ(  nghí$ bạ�n. Nệ�u đo�  lạ�  lớ� i chạ�n thạ�� t, chạOng phạ� i
no�  từớng hớ� p vớ� i li�ch sừ�  nhạ�n loạ� i, vạ�  sừ�  biệ�n đo( i cu� ạ
toạ�n Trạ� i Đạ� t hạy sạo? Ngoạ� i rạ Thí�ch Cạ Mạ�u Ni co� n
giạ�ng rạHng, trừớ� c Ô� ng co�  sạ�u vi� Phạ�� t nguyệ�n thuy�  to) n
tạ� i, Ô� ng cu$ ng lạ� i co�  sừ phu� , v.v. tạ� t cạ�  đạ$  từ� ng tu luyệ��n
đạ0 c Đạ� o từ�  hạHng bạo nhiệ�u ừ� c kiệ�p. Nệ�u nhừ$ ng sừ�  tí�nh
nạ�y chí�nh lạ�  lớ� i chạ�n thạ�� t, vạ�� y trong nhừ$ ng co� ng phạ�p
chí�nh tho� ng, co� ng phạ�p chạ�n truyệ)n chạ�n chí�nh đạng
truyệ)n ngoạ� i xạ$  ho�� i chu� ng tạ ho� m nạy, ho� i co�  phừớng
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phạ�p tu luyệ��n nhừ thệ�  hạy kho� ng? Nệ�u yệ�u cạ)u to� i trạ�
lớ� i,  [thí�]  đừớng  nhiệ�n  lạ�  co� ,  [nhừng]  chạOng  thệ(  gạ�� p
nhiệ)u. Hiệ��n nạy giạ�  khí�  co� ng, nguy�  khí�  co� ng, cho đệ�n
nhừ$ ng loạ� i ngừớ� i co�  mạng thệo phu�  thệ( , tạ� t cạ�  đạ$  loạ� n
tạ� o nhừ$ ng thừ�  đệ(  lừ� ạ ngừớ� i; [so�  ạ� y] vừớ� t xạ khí� co� ng
chạ�n chí�nh gạ�p bo�� i;  thạ�� t  giạ�  kho�  mạ�  phạ�n biệ�� t  đừớ� c.
Khí�  co� ng chạ�n chí�nh kho� ng dệ4  phạ�n biệ�� t  đừớ� c,  cu$ ng
kho� ng dệ4  mạ�  tí�m đừớ� c đạ�u.

Thừ� c rạ kho� ng chí� khí� co� ng lạ�  đừớ� c lừu lạ� i từ�  niệ�n
đạ� i xạ xừạ; [mạ� ] Thạ� i Cừ� c, Hạ�  Đo) , Lạ� c Thừ, Chu Di�ch,
Bạ� t Quạ� i, v.v. đệ)u lạ�  [nhừ$ ng thừ� ] di lừu từ�  tiệ)n sừ� . Vạ�� y
nệ�n chu� ng tạ ho� m nạy đừ� ng tạ� i go� c đo��  ngừớ� i thừớ� ng
mạ�  nghiệ�n  cừ� u  chu� ng,  nhạ�� n  thừ� c  chu� ng,  [thí�]  chạOng
nghiệ�n cừ� u đừớ� c gí� sạ�ng to� . Đừ� ng tạ� i tạ)ng, từ�  go� c đo�� ,
trong cạ�nh giớ� i từ từớ� ng cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng, [thí�] ly�  giạ� i
kho� ng đừớ� c nhừ$ ng điệ)u chạ�n chí�nh [trong ạ� y].

Khí công chính là tu luyện

Khí� co� ng đạ$  co�  li�ch sừ�  xạ xừạ đệ�n nhừ vạ�� y, thí� ro� t
cuo�� c no�  co�  tạ� c  du� ng gí�? To� i  no� i  cho mo� i  ngừớ� i  rạHng,
[phạ�p mo� n] chu� ng tạ lạ�  tu luyệ��n Đạ� i Phạ�p cu� ạ Phạ�� t giạ,
vạ�� y  đừớng nhiệ�n  lạ�  tu  Phạ�� t;  co� n  Đạ� o  giạ  thí�  đừớng
nhiệ�n tu Đạ� o đạ0 c Đạ� o. To� i no� i cho mo� i ngừớ� i hạy, [chừ$ ]
“Phạ�� t” ạ� y kho� ng hệ)  mệ�  tí�n. Chừ$  “Phạ�� t”1 lạ�  tiệ�ng Phạ� n,
tiệ�ng Ab n Đo��  co( . Vạ�o thớ� i [Phạ�� t giạ�o] truyệ)n vạ�o nừớ� c
Trung Quo� c chu� ng tạ, no�  co�  hại chừ$ , đo� c lạ�  “Phạ�� t Đạ� ”,
cu$ ng co�  ngừớ� i phiệ�n ạ�m lạ�  “Phu�  Đo) ”. Truyệ)n tớ� i truyệ)n

1 Buddha, chữ Phật trong nguyên gốc tiếng Phạn.

26 Khí công chính là tu luyện



lui, ngừớ� i Trung Quo� c chu� ng tạ lừớ� c bớ� t đi mo�� t chừ$ ,
đo� c thạ�nh “Phạ�� t”. [Nệ�u] di�ch rạ tiệ�ng Trung Quo� c, thí� y�
từớ� ng lạ�  gí�? Chí�nh lạ�  ‘Giạ� c Giạ� ’, [lạ� ] ngừớ� i tho� ng quạ tu
luyệ��n mạ�  giạ� c ngo�� . ỞQ  đạ�y nạ�o co�  mạng mạ�u sạ0 c mệ�  tí�n
gí�?

Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, tu luyệ��n co�  thệ(  xuạ� t hiệ��n
co� ng nạ�ng đạ�� c  di�.  Trệ�n thệ�  giớ� i  hiệ��n nạy co�  sạ�u loạ� i
co� ng nạ�ng đạ$  đừớ� c co� ng nhạ�� n; [nhừng] kho� ng chí�  co�
vạ�� y, to� i no� i rạHng co� ng nạ�ng chạ�n chí�nh co�  trệ�n mo�� t vạ� n
loạ� i.  Ngừớ� i ngo) i cho4  kiạ, kho� ng đo�� ng tạy kho� ng đo�� ng
chạ�n, mạ�  co�  thệ(  lạ�m nhừ$ ng điệ)u mạ�  mo� i  ngừớ� i du� ng
hệ� t cạ�  tạy lạ4n chạ�n cu$ ng kho� ng lạ�m đừớ� c; co�  thệ(  thạ�y
đừớ� c [Phạ�p] ly�  chạ�n chí�nh cu� ạ cạ� c kho� ng giạn vu$  tru� ;
thạ�y  chạ�n  từớ� ng cu� ạ  vu$  tru� ;  thạ�y  nhừ$ ng điệ)u  ngừớ� i
thừớ� ng kho� ng thạ�y. ChạOng phạ� i đo�  đạ$  lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n
đạ0 c Đạ� o? ChạOng phạ� i đo�  đạ$  lạ�  Đạ� i Giạ� c Giạ� ? Liệ��u co�  thệ(
no� i  ngừớ� i ạ� y cu$ ng nhừ ngừớ� i thừớ� ng? ChạOng phạ� i  lạ�
ngừớ� i tu luyệ��n giạ� c ngo��  lạ�  gí�? Go� i  lạ�  ‘Giạ� c Giạ� ’  chạOng
đu� ng sạo? Di�ch thạ�nh tiệ�ng Ab n Đo��  co(  thí� chí�nh lạ�  ‘Phạ�� t’.
Thừ� c rạ lạ�  nhừ thệ� , khí� co� ng chí�nh co�  tạ� c du� ng ạ� y.

Hệ4  đệ)  cạ�� p đệ�n khí� co� ng, liệ)n co�  ngừớ� i no� i: ‘Kho� ng
bệ��nh ho� i ại luyệ��n khí� co� ng?’ Ngu�  y�  rạHng khí� co� ng [chí�]
lạ�  đệ(  chừ$ ạ bệ��nh; đạ�y lạ�  nhạ�� n thừ� c rạ� t no� ng cạ� n, rạ� t lạ�
no� ng cạ� n. Cho4  nạ�y kho� ng co�  trạ� ch mo� i ngừớ� i, bớ� i ví� co�
rạ� t nhiệ)u khí� co� ng sừ toạ�n lạ�m cạ� i việ�� c chừ$ ạ bệ��nh khoệ�
ngừớ� i, toạ�n giạ�ng vệ)  chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i, kho� ng co�
ại giạ�ng đệ�n cạo tạ)ng cạ� . [To� i] kho� ng co�  y�  no� i rạHng co� ng
phạ�p cu� ạ nhừ$ ng vi� ạ� y kho� ng to� t, [ví�] sừ�  mệ��nh cu� ạ ho�
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chí�nh  lạ�  truyệ)n  nhừ$ ng  điệ)u  ớ�  tạ)ng  chừ$ ạ  bệ��nh  khoệ�
ngừớ� i,  [vạ� ]  pho(  biệ�n  khí�  co� ng.  Co�  rạ� t  nhiệ)u  ngừớ� i
mong muo� n tu luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng, [ho� ] co�  suy nghí$ nhừ
thệ� ,  co�  nguyệ��n  vo� ng nhừ thệ� ;  nhừng tu luyệ��n  kho� ng
đạ0 c Phạ�p, kệ� t quạ�  tạ� o thạ�nh rạ� t nhiệ)u kho�  khạ�n, lạ� i co� n
xuạ� t hiệ��n rạ� t nhiệ)u vạ�n đệ) . Tạ� t nhiệ�n, việ�� c truyệ)n co� ng
tạ� i  cạo  tạ)ng  mo�� t  cạ� ch  chạ�n  chí�nh  co�  liệ�n  quạn  đệ�n
[nhừ$ ng] vạ�n đệ)  rạ� t cạo. Vạ�� y nệ�n chu� ng to� i co�  bo( n y�  lạ�
co�  trạ� ch nhiệ��m đo� i vớ� i xạ$  ho�� i, co�  trạ� ch nhiệ��m đo� i vớ� i
con  ngừớ� i;  [vạ� ]  hiệ��u  quạ�  cu� ạ  toạ�n  bo��  [quạ�  trí�nh]
truyệ)n co� ng lạ�  to� t. Co�  nhừ$ ng điệ)u thạ�� t sừ�  rạ� t cạo, no� i
đệ�n [nghệ] gio� ng mệ�  tí�n; nhừng chu� ng to� i [sệ$ ] co�  gạ0ng
du� ng khoạ ho� c hiệ��n đạ� i đệ(  giạ� i thí�ch.

Co�  nhừ$ ng  điệ)u  hệ4  chu� ng  to� i  đệ)  cạ�� p  đệ�n,  liệ)n  co�
ngừớ� i no� i lạ�  mệ�  tí�n. Tạ� i sạo? Tiệ�u chuạ(n cu� ạ ho�  chí�nh
lạ�  [điệ)u gí�] khoạ ho� c chừạ nhạ�� n thừ� c đệ�n đừớ� c, hoạ�� c
giạ�  ho�  từ�  mí�nh chừạ tiệ�p xu� c đệ�n đừớ� c; ho�  cho rạHng
[chu� ng] kho� ng hệ)  to) n tạ� i, ho�  cho rạHng [chu� ng] đệ)u lạ�
mệ�  tí�n, đệ)u lạ�  duy tạ�m; ho�  co�  quạn niệ��m kiệ(u nhừ thệ� .
Quạn niệ��m nhừ thệ�  co�  đu� ng kho� ng? Hệ4  gí� mạ�  khoạ ho� c
chừạ nhạ�� n thừ� c đệ�n đừớ� c,  cu$ ng chừạ phạ� t triệ(n đệ�n
bừớ� c đo� , đệ)u co�  thệ(  no� i lạ�  mệ�  tí�n, lạ�  duy tạ�m? Ngừớ� i
nạ�y chạOng phạ� i từ�  mí�nh lạ�m mệ�  tí�n? Lạ�m duy tạ�m? Cừ�
chiệ(u thệo cạ� i quạn niệ��m nhừ thệ�  [mạ�  hạ�nh xừ� ], khoạ
ho� c  thừ�  ho� i  co�  thệ(  phạ� t  triệ(n,  co�  thệ(  tiệ�n  bo��  đừớ� c
kho� ng? Xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i cu$ ng chạOng thệ(  thu� c đạ(y lệ�n
đừớ� c.  Nhừ$ ng  điệ)u  mạ�  giớ� i  khoạ  ho� c  ky$  thuạ�� t  phạ� t
minh rạ đệ)u lạ�  nhừ$ ng điệ)u con ngừớ� i chừạ từ� ng [biệ� t],
[nệ�u] đệ)u cho đo�  lạ�  mệ�  tí�n, [thí�] tạ� t nhiệ�n cu$ ng chạOng
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cạ)n phạ� t triệ(n. Khí� co� ng kho� ng phạ� i lạ�  thừ�  duy tạ�m; co�
nhiệ)u  ngừớ� i  kho� ng  hiệ(u  khí�  co� ng,  vạ�� y  nệ�n  mạ$ i  cho
rạHng khí� co� ng lạ�  duy tạ�m. Ngạ�y nạy du� ng nhừ$ ng mạ�y
đo thạ�n thệ(  cạ� c khí�  co� ng sừ [ngừớ� i tạ thạ�y] co�  thạ�nh
phạ)n cu� ạ so� ng hạ�  ạ�m, so� ng siệ�u ạ�m, so� ng điệ��n từ� , tiạ
ho) ng ngoạ� i, tiạ từ�  ngoạ� i, tiạ pho� ng xạ�  gạmmạ, nệutron,
nguyệ�n từ� , nguyệ�n to�  kim loạ� i vi lừớ� ng; nhừ$ ng thừ�  ạ� y
chạOng phạ� i  to) n  tạ� i  vạ�� t  chạ� t  lạ�  gí�?  Chu� ng cu$ ng lạ�  vạ�� t
chạ� t.  Cạ� i  nạ�o lạ�  kho� ng do vạ�� t  chạ� t  cạ�u thạ�nh? ChạOng
phạ� i thớ� i-kho� ng khạ� c cu$ ng do vạ�� t chạ� t cạ�u thạ�nh lạ�  gí�?
Lạ�m sạo co�  thệ(  no� i lạ�  mệ�  tí�n? Khí� co� ng đạ$  lạ�  du� ng đệ(  tu
Phạ�� t,  tạ� t  nhiệ�n  sệ$  đo�� ng  chạ� m đệ�n  nhiệ)u  vạ�n  đệ)  cạo
thạ�m; chu� ng to� i đệ)u phạ� i giạ�ng [nhừ$ ng vạ�n đệ)  nạ�y].

Khí� co� ng đạ$  co�  tạ� c du� ng ạ� y, thí� sạo chu� ng tạ lạ� i go� i
no�  lạ�  ‘khí�  co� ng’?  Ky�  thừ� c  no�  kho� ng đừớ� c  go� i  lạ�  ‘khí�
co� ng’; no�  đừớ� c go� i lạ�  gí�? Go� i lạ�  “tu luyệ��n”; chí�nh lạ�  tu
luyệ��n.  Tạ� t  nhiệ�n,  no�  co� n  co�  nhừ$ ng  tệ�n  cu�  thệ(  khạ� c,
nhừng đừớ� c go� i chung lạ�  ‘tu luyệ��n’. Vạ�� y go� i ‘khí� co� ng’
lạ�  sạo? Mo� i ngừớ� i đệ)u biệ� t, khí� co� ng đạ$  đừớ� c pho(  cạ�� p
ngoạ� i xạ$  ho�� i co�  li�ch sừ�  hớn 20 nạ�m1, khại thuy�  vạ�o giừ$ ạ
thớ� i ky�  Đạ� i Cạ� ch mạ� ng Vạ�n hoạ� , vạ�  lệ�n thạ�nh cạo trạ�o
vạ�o thớ� i ky�  cuo� i. Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, thớ� i ạ� y trạ�o
lừu từ từớ� ng cừ� c tạ�  khạ�  lạ�  nghiệ�m tro� ng. Chu� ng to� i sệ$
kho� ng đệ)  cạ�� p đệ�n nhừ$ ng tệ�n cu� ạ khí� co� ng thớ� i vạ�n hoạ�

1 Theo hiểu biết của người dịch, Sư phụ bắt đầu truyền Pháp vào tháng
Năm năm 1992, giai đoạn truyền công giảng Pháp trực tiếp một cách
có hệ thống trải qua hơn hai năm cho đến cuối 1994; các bài giảng
được thâu âm, kết tập và đến tháng Giêng 1995 cuốn  Chuyển Pháp
Luân được xuất bản lần thứ nhất. Như vậy đọc giả có thể tạm dựa vào
các con số đó làm điểm tham chiếu về thời gian.
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tiệ)n sừ�  go� i  lạ�  gí�;  trong tiệ�n  trí�nh phạ� t  triệ(n  cu� ạ  vạ�n
minh nhạ�n loạ� i chu� ng tạ lạ)n nạ�y, [khí� co� ng] đạ$  quạ mo�� t
thớ� i  xạ$  ho�� i  phong kiệ�n,  nệ�n thừớ� ng mạng nhừ$ ng cạ� i
tệ�n mạng đạ�� m sạ0 c thạ� i phong kiệ�n. Vạ�  [nhừ$ ng mo� n] co�
quạn hệ��  đệ�n to� n giạ�o thừớ� ng co�  nhừ$ ng cạ� i tệ�n mạng
đạ�� m sạ0 c thạ� i to� n giạ�o. Ví� du� : nạ�o lạ�  Tu Đạ� o Đạ� i Phạ�p,
Kim Cừớng Thiệ)n, Lạ Hạ�n Phạ�p, Tu Phạ�� t Đạ� i Phạ�p, Cừ� u
Chuyệ(n  Kim Đạn Thuạ�� t,  toạ�n  lạ�  nhừ$ ng thừ�  nhừ thệ� .
Nệ�u go� i [bạHng] nhừ$ ng tệ�n nhừ thệ�  trong thớ� i Đạ� i Cạ� ch
mạ� ng  Vạ�n  hoạ� ,  thừ�  ho� i  chừ vi�  co�  trạ�nh  kho� i  bi�  phệ�
phạ�n? Mạ�� c du�  nguyệ��n vo� ng pho(  cạ�� p khí�  co� ng cu� ạ cạ� c
khí�  co� ng sừ lạ�  to� t,  ví�  đệ(  chừ$ ạ  bệ��nh  khoệ�  ngừớ� i  cho
quạ�ng đạ� i quạ)n chu� ng, đệ)  cạo to�  chạ� t thạ�n thệ(  cho mo� i
ngừớ� i, điệ)u ạ� y rạ� t to� t, nhừng kho� ng lạ�m đừớ� c; ngừớ� i tạ
kho� ng dạ�m go� i chu� ng [vớ� i nhừ$ ng tệ�n] nhừ thệ� . Vạ�� y nệ�n
rạ� t nhiệ)u khí� co� ng sừ ví� đệ(  pho(  cạ�� p khí� co� ng, đạ$  từ�  hại
cuo� n «Đạn Kinh» vạ�  «Đạ� o Tạ� ng», lạ� y rạ hại chừ$  tạ� ch
kho� i no�� i dung [cu� ạ cuo� n sạ� ch]1, go� i lạ�  ‘khí� co� ng’. Nhiệ)u
vi� co� n đạ�o sạ�u vạ�o dạnh từ�  ‘khí� co� ng’ mạ�  nghiệ�n cừ� u,
nhừng chạOng co�  gí�  nghiệ�n cừ� u; trong quạ�  khừ�  no�  chí�
đừớ� c go� i lạ�  ‘tu luyệ��n’. ‘Khí� co� ng’ chí� lạ�  dạnh từ�  mớ� i đạ�� t
rạ cho phu�  hớ� p vớ� i y�  thừ� c từ từớ� ng cu� ạ con ngừớ� i hiệ��n
đạ� i mạ�  tho� i.

1 Đoạn  chương  thủ  nghĩa:  lấy  ra  cái  nghĩa  nhưng  lại  tách  khỏi  văn
chương.
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Luyện công vì sao không tăng công

Luyệ��n  co� ng  ví�  sạo  kho� ng  tạ�ng  co� ng?  Khạ�  nhiệ)u
ngừớ� i co�  lo� i nghí$ nhừ thệ�  nạ�y: Mí�nh luyệ��n co� ng chạOng
đừớ� c chạ�n truyệ)n, o� ng thạ)y nạ�o giạ�ng cho mí�nh mạ�y
tuyệ�� t  chiệ�u,  ro) i  vạ� i  thu�  phạ�p  cạo cạ�p,  [thí�]  co� ng cu� ạ
mí�nh tạ�ng ngạy. Hiệ��n nạy co�  đệ�n 95% ngừớ� i co�  lo� i nghí$
nhừ thệ� ; to� i thạ�y rạHng điệ)u ạ� y thạ�� t đạ�ng cừớ� i. Tạ� i sạo
đạ�ng cừớ� i?  Bớ� i  ví�  khí�  co� ng kho� ng phạ� i  ky$  nạ�ng  nới
ngừớ� i  thừớ� ng;  no�  hoạ�n  toạ�n  lạ�  nhừ$ ng  điệ)u  siệ�u
thừớ� ng;  no�  phạ� i  đừớ� c  du� ng nhừ$ ng [Phạ�p]  ly�  tạ� i  cạo
tạ)ng đệ(  đạ�nh giạ� . To� i giạ�ng cho mo� i ngừớ� i rạHng, co� ng
kho� ng lệ�n đừớ� c cạo co�  nguyệ�n nhạ�n cạ�n bạ�n lạ� : hại chừ$
“tu luyệ��n”, ngừớ� i tạ chí� coi tro� ng chừ$  ‘luyệ��n’ mạ�  chạOng
coi tro� ng chừ$  ‘tu’. Chừ vi� hừớ� ng ngoạ� i mạ�  cạ)u, thí� cạ)u
thệ�  nạ�o cu$ ng kho� ng đừớ� c. [Vớ� i] thạ�n thệ(  ngừớ� i thừớ� ng
kiạ,  bạ�n  tạy  ngừớ� i  thừớ� ng  kiạ,  vạ�  từ  từớ� ng  ngừớ� i
thừớ� ng kiạ cu� ạ chừ vi�; chừ vi� muo� n [từ� ] vạ�� t chạ� t cạo
nạ�ng  lừớ� ng  diệ4n  hoạ�  trớ�  thạ�nh  co� ng?  [Co� ng]  tạ�ng
trừớ� ng lệ�n? No� i  chuyệ��n sạo dệ4  vạ�� y!  Thệo to� i  thạ�y  lạ�
chuyệ��n đạ�ng cừớ� i. Cu$ ng từớng đừớng vớ� i hừớ� ng ngoạ� i
mạ�  cạ)u,  hừớ� ng  ngoạ� i  mạ�  tí�m,  ví$nh  việ4n  kho� ng  tí�m
đừớ� c.

No�  kho� ng gio� ng ky$  nạ�ng nới ngừớ� i thừớ� ng chu� ng
tạ: chừ vi� trạ�  mo�� t so�  tiệ)n, ho� c mo�� t so�  ky$  thuạ�� t, lạ�  chừ vi�
co�  đừớ� c no�  trong tạy.  No�  kho� ng nhừ thệ� ;  no�  lạ�  điệ)u
vừớ� t  xạ  kho� i  tạ)ng  cu� ạ  ngừớ� i  thừớ� ng;  vạ�� y  nệ�n  phạ� i
du� ng [Phạ�p] ly�  siệ�u thừớ� ng đệ(  yệ�u cạ)u chừ vi�. Ýệ�u cạ)u
đo�  lạ�  gí�?  Chừ  vi�  phạ� i  hừớ� ng  no�� i  mạ�  tu,  kho� ng  thệ(
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hừớ� ng ngoạ� i mạ�  tí�m. Bạo nhiệ�u ngừớ� i cừ�  hừớ� ng ngoạ� i
mạ�  cạ)u, nạy cạ)u cạ� i nạ�y, mại cạ)u cạ� i khạ� c, lạ� i co� n o� m
giừ$  tạ�m chạ�p trừớ� c truy cạ)u co� ng nạ�ng, vạ�  đu�  loạ� i mu� c
đí�ch [khạ� c nhạu]. Co�  ngừớ� i co� n muo� n lạ�m khí� co� ng sừ,
co� n muo� n chừ$ ạ bệ��nh kiệ�m tiệ)n! Tu luyệ��n chạ�n chí�nh lạ�
tu thạOng cạ� i tạ�m cu� ạ chừ vi�, go� i lạ�  ‘tu tạ�m tí�nh’. Ví� du�
nhừ, chu� ng tạ trừớ� c mạ�u thuạ4n giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i,
trừớ� c thạ� t tí�nh lu� c du� c cu� ạ cạ�  nhạ�n, [vạ� ] cạ� c thừ�  du� c
vo� ng, tạ [đệ)u] coi nhệ� . Trong khi chí� ví� lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n
mạ�  trạnh  mạ�  đạ�u,  chừ  vi�  lạ� i  muo� n  tạ�ng  co� ng,  no� i
chuyệ��n  sạo  dệ4  vạ�� y!  Chừ  vi�  nạ�o  co�  khạ� c  chi  ngừớ� i
thừớ� ng? Chừ vi� lạ�m sạo co�  thệ(  tạ�ng co� ng? Vạ�� y phạ� i coi
tro� ng tu luyệ��n tạ�m tí�nh, [thí�] co� ng cu� ạ chừ vi� mớ� i co�
thệ(  tạ�ng, tạ)ng [cu� ạ chừ vi�] mớ� i co�  thệ(  đệ)  cạo lệ�n đừớ� c.

‘Tạ�m tí�nh’ lạ�  gí�? Tạ�m tí�nh bạo go) m co�  đừ� c (‘đừ� c’ lạ�
mo�� t chu� ng vạ�� t chạ� t), go) m co�  Nhạ4n, go) m co�  ngo�� , go) m co�
xạ� , xạ�  bo�  cạ� c loạ� i du� c vo� ng vạ�  cạ� c loạ� i tạ�m chạ�p trừớ� c
trong ngừớ� i  thừớ� ng;  co� n  cạ�  khạ�  nạ�ng  chi�u  kho(  v.v.,
go) m cạ� c thừ�  cu� ạ rạ� t nhiệ)u phừớng diệ��n. Cạ)n phạ� i đệ)
cạo [tạ� t cạ� ] cạ� c phừớng diệ��n tạ�m tí�nh con ngừớ� i; nhừ
vạ�� y chừ vi� mớ� i co�  thệ(  thạ�� t sừ�  đệ)  cạo lệ�n; đo�  lạ�  nguyệ�n
nhạ�n thện cho� t bạ�� c nhạ� t đệ(  đệ)  cạo co� ng lừ� c.

Co�  ngừớ� i nghí$: ‘Vạ�n đệ)  tạ�m tí�nh mạ�  o� ng no� i đệ�n ạ� y,
no�  lạ�  điệ)u  trong  hí�nh  thạ� i  y�  thừ� c,  lạ�  chuyệ��n  [vệ) ]
phừớng  diệ��n  cạ�nh  giớ� i  từ  từớ� ng  cu� ạ  con  ngừớ� i;  no�
kho� ng [liệ�n quạn đệ�n  cạ� i]  co� ng mạ�  chu� ng to� i  luyệ��n’.
Kho� ng liệ�n quạn lạ�  sạo? Li�ch sừ�  xừạ nạy trong giớ� i từ
từớ� ng ho� c vạ4n luo� n co�  vạ�n đệ)  rạHng vạ�� t chạ� t lạ�  đệ��  nhạ� t

32 Luyện công vì sao không tăng công



tí�nh hạy tinh thạ)n lạ�  đệ��  nhạ� t tí�nh; nghi� luạ�� n mạ$ i, trạnh
luạ�� n mạ$ i vệ)  vạ�n đệ)  ạ� y. Ky�  thừ� c to� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i
rạHng, vạ�� t  chạ� t vạ�  tinh thạ)n chu� ng lạ�  nhạ� t tí�nh. Trong
nghiệ�n  cừ� u khoạ ho� c  [thạ�n]  thệ(  ngừớ� i,  hiệ��n  nạy cạ� c
nhạ�  khoạ ho� c đệ)u nhạ�� n đi�nh rạHng từ duy xuạ� t phạ� t từ�
đạ� i nạ$o chí�nh lạ�  vạ�� t chạ� t. Nhừ vạ�� y no�  lạ�  mo�� t thừ�  to) n tạ� i
vạ�� t  chạ� t,  nhừng chạOng phạ� i  no�  [cu$ ng] lạ�  thừ�  ớ�  trong
tinh thạ)n con ngừớ� i hạy sạo? ChạOng phạ� i lạ�  nhạ� t tí�nh lạ�
gí�? Cu$ ng nhừ vu$  tru�  mạ�  to� i giạ�ng, no�  co�  to) n tạ� i vạ�� t chạ� t,
đo) ng thớ� i no�  co�  to) n tạ� i đạ�� c tí�nh. Đạ�� c tí�nh Chạ�n-Thiệ��n-
Nhạ4n trong vu$  tru�  kiạ, ngừớ� i thừớ� ng kho� ng cạ�m nhạ�� n
đừớ� c sừ�  to) n tạ� i cu� ạ no� , bớ� i ví� toạ�n thệ(  ngừớ� i thừớ� ng
cu� ng ớ�  trệ�n mạ�� t cu� ạ mo�� t tạ)ng nạ�y. Khi chừ vi� siệ�u xuạ� t
kho� i tạ)ng cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng, thí� co�  thệ(  quạn sạ� t đừớ� c.
Quạn sạ� t nhừ thệ�  nạ�o? Bạ� t kệ(  vạ�� t chạ� t nạ�o trong vu$  tru� ,
bạo go) m tạ� t cạ�  toạ�n thệ(  nhừ$ ng vạ�� t chạ� t trạ�n đạ)y trong
toạ�n vu$  tru� , chu� ng đệ)u lạ�  nhừ$ ng linh thệ( , chu� ng đệ)u co�
từ từớ� ng;  chu� ng đệ)u  lạ�  nhừ$ ng  hí�nh thạ� i  to) n  tạ� i  cu� ạ
Phạ�p vu$  tru�  tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu. Chu� ng kho� ng cho
phệ�p chừ vi� thạ�ng hoạ lệ�n; chừ vi� muo� n đệ)  cạo, nhừng
đạ�u co�  đệ)  cạo đừớ� c, chu� ng kho� ng cho phệ�p chừ vi� nạ�ng
cạo lệ�n. Ví� sạo kho� ng cho phệ�p chừ vi� lệ�n cạo? Bớ� i ví�
tạ�m tí�nh cu� ạ chừ vi� chừạ đệ)  cạo lệ�n. Mo4 i mo�� t tạ)ng đệ)u
co�  tiệ�u  chuạ(n  khạ� c  nhạu;  muo� n  đệ)  cạo  tạ)ng,  chừ vi�
nhạ� t đi�nh phạ� i vừ� t bo�  nhừ$ ng từ từớ� ng kho� ng to� t vạ�  đo(
đi nhừ$ ng thừ�  dớ bạ(n, [vạ� ] đo) ng hoạ�  vớ� i yệ�u cạ)u tiệ�u
chuạ(n cu� ạ tạ)ng ạ� y; co�  nhừ vạ�� y chừ vi� mớ� i co�  thệ(  lệ�n đo� .

Hệ4  tạ�m tí�nh chừ vi�  đệ)  cạo, thí�  thạ�n thệ(  chừ vi�  sệ$
phạ� t sinh biệ�n đo( i to lớ� n; hệ4  tạ�m tí�nh chừ vi� đệ)  cạo lệ�n;
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thí� vạ�� t chạ� t cu� ạ thạ�n thệ(  chừ vi� bạ�o đạ�m sệ$  biệ�n đo( i.
Biệ�n đo( i gí�? Nhừ$ ng truy cạ)u chạ�p trừớ� c nhừ$ ng thừ�  xạ�u
cu� ạ mí�nh, chừ vi� sệ$  quạOng chu� ng đi. Lạ�y mo�� t ví� du� , mo�� t
chiệ�c chại đừ� ng đạ)y thừ�  dớ bạ(n, xiệ� t nu� t thạ�� t chạ�� t; nệ�m
no�  xuo� ng nừớ� c, thí�  no�  chí�m ngạy đệ�n đạ�y. Chừ vi� đo(
nhừ$ ng thừ�  bạ(n đi, cạ�ng đo(  nhiệ)u rạ thí� no�  lạ� i cạ�ng co�
thệ(  no( i lệ�n cạo hớn; [nệ�u] đo(  hệ� t [thừ�  bạ(n] rạ ngoạ� i,
[thí�]  no�  no( i  hạOn  lệ�n  trệ�n.  Trong  quạ�  trí�nh  tu  luyệ��n
chu� ng tạ cạ)n gạ� t  bo�  nhừ$ ng thừ�  kho� ng to� t to) n tạ� i  nới
thạ�n ngừớ� i  cu� ạ mí�nh, [thí�]  mớ� i  co�  thệ(  thạ�ng hoạ lệ�n
trệ�n đừớ� c; đạ�� c tí�nh cu� ạ vu$  tru�  chí�nh lạ�  co�  tạ� c du� ng ạ� y.
[Nệ�u] chừ vi� kho� ng tu luyệ��n tạ�m tí�nh cu� ạ mí�nh, chuạ(n
mừ� c  đạ� o  đừ� c  cu� ạ  chừ  vi�  kho� ng  đệ)  cạo  lệ�n  trệ�n,  từ
từớ� ng  xạ�u  vạ�  vạ�� t  chạ� t  xạ�u  kho� ng  bi�  quạOng  đi,  [thí�]
chu� ng chạOng cho phệ�p chừ vi� thạ�ng hoạ lệ�n trệ�n; chừ vi�
no� i  rạHng chu� ng kho� ng phạ� i  nhạ� t tí�nh lạ�  gí�?  Chu� ng tạ
thừ�  no� i mo�� t chuyệ��n đu� ạ, ví� nhừ co�  ngừớ� i kiạ từ�  cho� n
ngừớ� i  thừớ� ng  thạ� t  tí�nh  lu� c  du� c  đạ)y  đu�  cạ� ,  lạ� i  đừớ� c
thạ�ng thừớ� ng lệ�n lạ�m Phạ�� t, mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm co�
thệ(  sệ$  rạ sạo? Kho� ng chừ� ng thạ�y mo�� t Đạ� i Bo)  Tạ� t quạ�
đo4 i khạ�  ạ� i, vi� ạ� y liệ)n phạ� t sinh tạ�  niệ��m. Bớ� i ví� tạ�m tạ�� t
đo�  chừạ bo�  đừớ� c, vi� ạ� y lạ� i phạ� t sinh mạ�u thuạ4n vớ� i cạ� c
vi�  Phạ�� t; nhừ$ ng chuyệ��n nhừ thệ�  co�  đừớ� c phệ�p to) n tạ� i
kho� ng? Cạ)n xừ�  ly�  sạo đạ�y? Chừ vi� nhạ� t đi�nh phạ� i từ�  cho4
ngừớ� i thừớ� ng mạ�  vừ� t bo�  hệ� t tạ� t cạ�  cạ� c chu� ng từ từớ� ng
kho� ng to� t, [ro) i] chừ vi� mớ� i co�  thệ(  đệ)  cạo lệ�n đừớ� c.

Vạ�� y  cu$ ng no� i,  chừ vi�  phạ� i  coi tro� ng việ�� c  tu luyệ��n
tạ�m tí�nh, chiệ(u thệo đạ�� c tí�nh Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n cu� ạ vu$
tru�  mạ�  tu  luyệ��n;  vừ� t  bo�  [hệ� t]  nhừ$ ng  du� c  vo� ng,  tạ�m
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kho� ng to� t, y�  đi�nh hạ�nh đo�� ng xạ�u ớ�  ngừớ� i thừớ� ng. Chí�
mo�� t chu� t đệ)  cạo cạ�nh giớ� i từ từớ� ng, [thí�] đạ$  co�  nhừ$ ng
thừ�  xạ�u trong thạ�n chừ vi� đừớ� c loạ� i bo�  bớ� t ro) i. Đo) ng
thớ� i chừ vi� phạ� i chi�u kho(  mo�� t chu� t, chi�u to�� i mo�� t chu� t,
[thí�]  nghiệ��p  lừ� c  nới  thạ�n  chừ  vi�  đừớ� c  tiệ�u  trừ�  mo�� t
phạ)n; quạ đo�  chừ vi� co�  thệ(  thạ�ng hoạ lệ�n mo�� t chu� t; từ� c
lạ� , lừ� c mạ�  đạ�� c tí�nh vu$  tru�  kho� ng chệ�  chừ vi� kho� ng co� n
lớ� n [nhừ trừớ� c]. Tu tạ� i từ�  ky� , co� ng tạ� i sừ phu� . Sừ phu�
cạ�p cho chừ vi�  mo�� t  cạ� i co� ng [đệ( ] tạ�ng co� ng; [khi] cạ� i
co� ng nạ�y phạ� t  huy tạ� c  du� ng,  [thí�]  đừ� c,  mo�� t  dạ� ng vạ�� t
chạ� t,  quạnh thạ�n chừ vi�  sệ$  đừớ� c diệ4n hoạ�  trớ�  thạ�nh
co� ng. [Khi] chừ vi� kho� ng ngừ� ng đệ)  cạo, kho� ng ngừ� ng tu
lệ�n, [thí� co�� t] co� ng tru�  cu� ạ chừ vi� cu$ ng kho� ng ngừ� ng đo�� t
phạ�  lệ�n.  Lạ�  ngừớ� i  tu luyệ��n,  [thí�]  ngạy nới hoạ�n cạ�nh
ngừớ� i  thừớ� ng  mạ�  tu  luyệ��n  bạ�n  thạ�n,  mạ�  ‘mạ luyệ��n’
chí�nh mí�nh; cạ� c tạ�m chạ�p trừớ� c nhừ$ ng thừ�  du� c vo� ng
đệ)u  dạ)n  dạ)n  vừ� t  bo� .  Điệ)u  mạ�  nhạ�n  loạ� i  chu� ng  tạ
thừớ� ng cho lạ�  to� t,  thí�  từ�  cạo tạ)ng mạ�  xệ� t  lạ� i  thừớ� ng
thạ�y lạ�  xạ�u. Vạ�� y nệ�n điệ)u mạ�  ngừớ� i tạ cho lạ�  to� t ạ� y, ớ�
nới ngừớ� i thừớ� ng thí� lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n cạ�ng nhiệ)u thí� cho
lạ�  cạ�ng so� ng to� t, [nhừng] cạ� c Đạ� i Giạ� c Giạ�  lạ� i thạ�y rạHng
cạ�  nhạ�n ạ� y lạ�  cạ�ng xạ�u. Xạ�u cho4  nạ�o? Vi� ạ� y đừớ� c cạ�ng
nhiệ)u, thí� vi� ạ� y cạ�ng lạ�m to( n hạ� i ngừớ� i khạ� c; [đệ( ] đạ� t
đừớ� c nhừ$ ng thừ�  lệ$  rạ kho� ng đừớ� c, vi� ạ� y sệ$  [coi] tro� ng
dạnh lớ� i,  nhừ thệ�  vi�  ạ� y  mạ� t  đừ� c.  Chừ vi�  muo� n  tạ�ng
co� ng, [nhừng nệ�u] chừ vi� kho� ng chu�  tro� ng tu luyệ��n tạ�m
tí�nh, [thí�]  co� ng cu� ạ chừ vi�  hoạ�n toạ�n kho� ng tạ�ng lệ�n
đừớ� c.
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Giớ� i tu luyệ��n chu� ng tạ giạ�ng rạHng, nguyệ�n thạ)n cu� ạ
con ngừớ� i lạ�  bạ� t diệ�� t. Trừớ� c đạ�y no� i đệ�n nguyệ�n thạ)n
cu� ạ con ngừớ� i, lạ�  co�  thệ(  co�  ngừớ� i no� i đo�  lạ�  mệ�  tí�n. Mo� i
ngừớ� i đạ$  biệ� t rạHng vạ�� t ly�  ho� c nghiệ�n cừ� u [thạ�n] thệ(  con
ngừớ� i  chu� ng tạ  co�  phạ�n  từ� ,  proton,  ệlệctron,  nghiệ�n
cừ� u  tiệ�p  xuo� ng  nừ$ ạ  thí�  co�  hạ� t  quạrk,  nệutrino,  v.v.
[Mớ� i] đệ�n bừớ� c đo� ,  [mạ� ]  kí�nh hiệ(n vi đạ$  kho� ng thạ�y
đừớ� c  ro) i.  Nhừng  no�  co� n  quạ�  xạ  mớ� i  đệ�n  đừớ� c  bạ�n
nguyệ�n cu� ạ sinh mệ��nh, bạ�n nguyệ�n cu� ạ vạ�� t chạ� t. Mo� i
ngừớ� i  đệ)u biệ� t  rạHng vệ)  phạ�n rạ$  nguyệ�n từ�  hạ� ch, cạ)n
mo�� t nạ�ng lừớ� ng vạ chạ� m rạ� t lớ� n cu$ ng nhừ mo�� t nhiệ�� t
lừớ� ng rạ� t lớ� n mớ� i co�  thệ(  to( ng hớ� p, mớ� i co�  thệ(  phạ�n rạ$
hạ� t nhạ�n. Vạ�o lu� c con ngừớ� i chệ� t, nhừ$ ng hạ� t nguyệ�n từ�
trong thạ�n thệ(  co�  thệ(  tuy�  tiệ��n chệ� t thệo kho� ng? Ví� vạ�� y
chu� ng to� i phạ� t hiệ��n rạHng khi con ngừớ� i chệ� t ro) i, thí� chí�
tạ� i  tạ)ng kho� ng giạn cu� ạ chu� ng tạ, thạ�nh phạ)n ớ�  tạ)ng
phạ�n từ�  tho�  nhạ� t mớ� i bi� tuo�� t rạ; co� n tạ� i cạ� c tạ)ng kho� ng
giạn khạ� c thí� cạ� c thạ�n thệ(  kho� ng hệ)  bi� huy� . Mo� i ngừớ� i
thừ�  nghí$ xệm, dừớ� i kí�nh hiệ(n vi thạ�n thệ(  ngừớ� i tro� ng
rạ sạo? Toạ�n bo��  thạ�n thệ(  con ngừớ� i luo� n vạ�� n đo�� ng; chừ
vi� đạng ngo) i kiạ bạ� t đo�� ng, [nhừng] toạ�n bo��  thạ�n thệ(  lạ� i
vạ�� n đo�� ng, cạ� c tệ�  bạ�o phạ�n từ�  cu$ ng đạng vạ�� n đo�� ng, toạ�n
bo��  thạ�n thệ(  rạ� t lới lo� ng, gio� ng nhừ nhừ$ ng hạ� t cạ� t ghệ�p
thạ�nh. Dừớ� i kí�nh hiệ(n vi thạ�n thệ(  ngừớ� i tro� ng nhừ vạ�� y,
so vớ� i thạ�n ngừớ� i dừớ� i tro� ng mạ0 t nạ�y cu� ạ chu� ng tạ quạ�
nhiệ�n sại biệ�� t rạ�nh rạ�nh. Đo�  lạ�  ví� cạ�� p mạ0 t nạ�y cu� ạ con
ngừớ� i đạ$  tạ� o thạ�nh cho chừ vi� mo�� t loạ� i giạ�  từớ� ng nhừ
vạ�� y, kho� ng cho phệ�p chừ vi� thạ�y nhừ$ ng thừ�  ạ� y. [Khi]
thiệ�n mu� c khại [mớ� ], thí� co�  thệ(  pho� ng đạ� i nhừ$ ng thừ�
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ạ�y  mạ�  nhí�n;  nguyệ�n  no�  chí�nh  lạ�  bạ�n  nạ�ng  cu� ạ  con
ngừớ� i, hiệ��n nạy lạ� i go� i lạ�  co� ng nạ�ng đạ�� c di�. Nệ�u chừ vi�
muo� n xuạ� t hiệ��n co� ng nạ�ng đạ�� c  di�,  thí�  phạ� i  phạ�n bo( n
quy chạ�n, vạ$ng ho) i tu.

Chu� ng tạ hạ$y thuyệ� t vệ)  ‘đừ� c’. Giừ$ ạ chu� ng co�  quạn
hệ��  liệ�n đớ� i cu�  thệ(  nạ�o? Chu� ng to� i sệ$  phạ�n tí�ch đệ(  giạ�ng
giạ� i.  Con ngừớ� i  chu� ng tạ trong rạ� t  nhiệ)u  kho� ng giạn
đệ)u co�  mo�� t  thạ�n thệ(  to) n tạ� i.  Hiệ��n nạy chu� ng to� i xệm
cạ� c thạ�nh phạ)n cu� ạ thạ�n thệ( , [thí�] phạ)n to nhạ� t lạ�  cạ� c
tệ�  bạ�o,  đo�  chí�nh lạ�  nhu� c thạ�n cu� ạ chu� ng tạ. Nệ�u nhừ
chừ vi� tiệ�n nhạ�� p đừớ� c vạ�o [kho� ng] giạn [giừ$ ạ] tệ�  bạ�o
vạ�  phạ�n  từ� ,  [kho� ng] giạn [giừ$ ạ]  phạ�n từ�  vạ�  phạ�n từ� ,
[thí�]  chừ vi�  sệ$  thệ(  nghiệ��m  đừớ� c  việ�� c  tiệ�n  nhạ�� p  vạ�o
kho� ng giạn khạ� c ro) i. Hí�nh thừ� c to) n tạ� i cu� ạ thạ�n thệ(  ạ� y
rạ sạo? Tạ� t nhiệ�n chừ vi� kho� ng thệ(  du� ng khạ� i niệ��m cu� ạ
kho� ng giạn hiệ��n  hừ$ u nạ�y đệ(  ly�  giạ� i  [kho� ng giạn bệ�n
kiạ] đừớ� c đạ�u; thạ�n thệ(  cu� ạ chừ vi� phạ� i đo) ng hoạ�  thệo
nhừ$ ng yệ�u cạ)u  to) n tạ� i  cu� ạ  kho� ng giạn ạ� y.  Tạ� i  kho� ng
giạn kiạ thạ�n thệ(  vo� n co�  thệ(  thạ�nh lớ� n thạ�nh nho� , lu� c
ạ� y  chừ vi�  sệ$  phạ� t  hiệ��n  rạHng no�  lạ�  kho� ng giạn mệ�nh
mo� ng vo�  ty� . Đạ�y chí� no� i đệ�n mo�� t hí�nh thừ� c to) n tạ� i đớn
giạ�n cu� ạ kho� ng giạn khạ� c, đo) ng thớ� i ớ�  cu� ng mo�� t cho4  co�
to) n tạ� i  kho� ng giạn khạ� c.  Con ngừớ� i  tạ� i  rạ� t  nhiệ)u cạ� c
kho� ng giạn khạ� c đệ)u co�  mo�� t thạ�n thệ(  chuyệ�n biệ�� t; vạ�
trong mo�� t kho� ng giạn nhạ� t đi�nh, thí� co�  mo�� t trừớ� ng bạo
quạnh thạ�n thệ( . Lạ�  trừớ� ng gí� vạ�� y? Trừớ� ng ạ� y chí�nh lạ�
cạ� i mạ�  chu� ng to� i go� i lạ�  ‘đừ� c’. Đừ� c lạ�  mo�� t loạ� i chạ� t mạ�u
trạ0ng; no�  kho� ng phạ� i lạ�  thừ�  mạ�  trừớ� c kiạ chu� ng tạ cho
rạHng chí� lạ�  điệ)u [thuo�� c vệ) ] tinh thạ)n, điệ)u ớ�  trong con
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ngừớ� i [vớ� i] hí�nh thạ� i y�  thừ� c; no�  hoạ�n toạ�n lạ�  dạ� ng to) n
tạ� i  vạ�� t  chạ� t;  vạ�� y  nệ�n  nhừ$ ng  ngừớ� i  giạ�  trừớ� c  đạ�y
thừớ� ng no� i nạ�o lạ�  tí�ch đừ� c, nạ�o lạ�  to( n đừ� c; nhừ$ ng lớ� i
no� i ạ� y hệ� t sừ� c đu� ng. [Chạ� t] đừ� c ạ� y ớ�  chung quạnh thạ�n
thệ(  ngừớ� i, no�  hí�nh thạ�nh mo�� t trừớ� ng. Trừớ� c đạ�y Đạ� o
giạ giạ�ng rạHng sừ phu�  tí�m đo)  đệ�� , chừ�  kho� ng phạ� i đo)  đệ��
tí�m sừ phu� . ÝK  nghí$ạ lạ�  sạo? Vi� ạ� y cạ)n xệ� t xệm thạ�n thệ(
đo)  đệ��  mạng thệo thạ�nh phạ)n đừ� c co�  nhiệ)u kho� ng; nệ�u
nhiệ)u thí�  ngừớ� i  ạ� y dệ4  tu; nệ�u í�t thí�  ngừớ� i ạ� y kho�  tu,
ngừớ� i ạ� y sệ$  rạ� t kho�  tạ�ng co� ng lệ�n cạo.

Đo) ng thớ� i to) n tạ� i co� n co�  mo�� t loạ� i vạ�� t chạ� t mạ�u đện,
ớ�  đạ�y chu� ng to� i go� i lạ�  ‘nghiệ��p lừ� c’; trong Phạ�� t giạ�o go� i
đo�  lạ�  ‘ạ� c nghiệ��p’. Vạ�� t chạ� t mạ�u trạ0ng cu� ng vạ�� t chạ� t mạ�u
đện, hại loạ� i vạ�� t chạ� t ạ� y to) n tạ� i đo) ng thớ� i. Giừ$ ạ hại loạ� i
vạ�� t chạ� t ạ� y co�  quạn hệ��  thệ�  nạ�o? Loạ� i vạ�� t chạ� t đừ� c lạ�  khi
chu� ng tạ chi�u kho( , bi� đạ�nh đạ�� p, lạ�m việ�� c to� t thí� đừớ� c
no� ; co� n vạ�� t chạ� t mạ�u đện lạ�  khi ngừớ� i tạ lạ�m việ�� c xạ�u,
lạ�m việ�� c kho� ng to� t, hiệ�p đạ�p ngừớ� i khạ� c, thí� nhạ�� n đừớ� c
loạ� i chạ� t mạ�u đện. Bạ�y giớ�  kho� ng chí� co�  nhừ$ ng kệ�  chí�
chạ� y thệo lớ� i, mạ�  co� n co�  nhừ$ ng kệ�  kho� ng điệ)u ạ� c nạ�o
mạ�  kho� ng lạ�m, chí�  ví�  tiệ)n mạ�  kho� ng việ�� c  gí�  lạ�  kho� ng
lạ�m: giệ� t  ngừớ� i hạ� i mệ��nh, thuệ�  giệ� t  ngừớ� i,  đo) ng tí�nh
luyệ�n ạ� i, hu� t hí�t mạ tuy� , v.v. việ�� c gí� cu$ ng co� . Trong khi
lạ�m nhừ$ ng việ�� c xạ�u thí� ngừớ� i tạ bi� to( n đừ� c. To( n rạ sạo?
Khi  mo�� t  cạ�  nhạ�n  [nhu� c]  mạ�  ngừớ� i  khạ� c,  cạ�  nhạ�n  ạ� y
chiệ�m đừớ� c tiệ��n nghi, vạ�  thạ�y giạ� i toạ�  [hạ�  giạ�� n]. Trong
vu$  tru�  nạ�y co�  mo�� t [Phạ�p] ly� , go� i lạ�  ‘bạ� t thạ� t giạ�  bạ� t đạ0 c,
đạ0 c  từ� u đạ0 c  thạ� t’,  chừ vi�  chạOng mạ� t,  [no� ]  cừớ$ ng chệ�
chừ vi� phạ� i mạ� t. Ai co�  tạ� c du� ng ạ� y? Chí�nh lạ�  đạ�� c tí�nh vu$
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tru�  co�  tạ� c du� ng ạ� y; vạ�� y nệ�n chừ vi� muo� n chí� co�  đừớ� c
[mạ�  kho� ng mạ� t] thí� kho� ng thệ(  đừớ� c. No�  xạ� y rạ nhừ thệ�
nạ�o? Trong khi vi� nạ�y [nhu� c] mạ� , hiệ�p đạ�p ngừớ� i khạ� c,
vi�  nạ�y  chí�nh  lạ�  đạ$  lạ� y  đừ� c  cạ�p  cho  ngừớ� i  kiạ;  đo� i
phừớng lạ�  bệ�n chi�u ệ�p uo( ng, chi�u thiệ�� t, chi�u kho( , vạ�� y
nệ�n mớ� i đừớ� c bo) i thừớ� ng. Vi� nạ�y [nhu� c] mạ�  ngừớ� i kiạ
ớ�  bệ�n  nạ�y,  thí�  thệo  cạ� i  lớ� i  [nhu� c]  mạ�  ạ� y  vạ�o  lu� c  đo�
trong phạ� m vi kho� ng giạn cu� ạ mí�nh đạ$  co�  mo�� t kho� i đừ� c
bạy mạ� t đi, vạ�  lo� t vạ�o thạ�n cu� ạ ngừớ� i tạ. Vi� nạ�y cạ�ng
nhu� c mạ�  nạ�� ng nệ) , thí� lạ� i cạ�p cạ�ng nhiệ)u đừ� c cho ngừớ� i
tạ.  Đạ�nh  ngừớ� i,  hiệ�p  đạ�p  ngừớ� i  khạ� c  cu$ ng lạ� i  gio� ng
nhừ thệ� .  Vi�  kiạ  đạ�nh ngừớ� i  mo�� t  đạ�m,  đạ�  ngừớ� i  mo�� t
cừớ� c,  thí�  tuy�  thệo cu�  đạ�nh mạ� nh đệ�n đạ�u mạ�  đừ� c bi�
chuyệ(n  sạng  lớ� n  đệ�n  đo� .  Ngừớ� i  thừớ� ng  kho� ng  thạ�y
đừớ� c cạ� i [Phạ�p] ly�  ớ�  tạ)ng nạ�y; khi chi�u hiệ�p đạ�p, vi� ạ� y
chi�u  kho� ng  đừớ� c:  ‘Ô� ng  đạ�nh  to� i,  to� i  đạ�nh  trạ�  o� ng’.
“Pạ�ng” mo�� t đạ�m trạ�  lạ� i, vạ�  cạ� i đừ� c kiạ lạ� i quạy vệ) ; hại
ngừớ� i  chạOng đừớ� c  gí�  mạ� t  gí�.  Vi�  ạ� y  co�  thệ(  nghí$:  ‘Ô� ng
đạ�nh to� i mo�� t, to� i đạ�nh o� ng hại, nệ�u kho� ng thí� kho� ng hạ�
đừớ� c cạ� i khạ(u khí� nạ�y’. Vi� ạ� y lạ� i đạ�nh nừ$ ạ, vạ�  từ�  mí�nh
mo�� t kho� i đừ� c lạ� i bạy rạ sạng bệ�n đo� i phừớng.

Đừ� c đừớ� c coi tro� ng lạ�  ví� sạo? Chuyệ(n hoạ�  cu� ạ đừ� c
co�  quạn hệ��  thệ�  nạ�o? Trong to� n giạ�o giạ�ng rạHng: co�  đừ� c
ạ� y, đớ� i nạ�y kho� ng đừớ� c đớ� i sạu đừớ� c. Ho�  đừớ� c gí�? Đừ� c
cu� ạ ho�  mạ�  lớ� n, thí� co�  thệ(  lạ�m đạ� i quạn, [hoạ�� c] phạ� t đạ� i
tạ� i, muo� n gí� đừớ� c nạ�y; cạ� i tạ� c du� ng hoạ�n đo( i cu� ạ đừ� c lạ�
nhừ thệ� . Trong to� n giạ�o co� n giạ�ng: nệ�u ngừớ� i kiạ chạOng
co�  đừ� c, ro) i sệ$  ‘hí�nh thạ)n toạ�n diệ�� t’. Nguyệ�n thạ)n vi� ạ� y
ro) i bi� tiệ�u huy� ; vi� ạ� y trạ�m tuo( i [lạ�m chung] lạ�  toạ�n bo��
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chệ� t  hệ� t,  chạOng  co� n  gí�.  Co� n  giớ� i  tu  luyệ��n  chu� ng  to� i
giạ�ng  rạHng  đừ� c  co�  thệ(  trừ� c  tiệ�p  diệ4n  ho� ạ  trớ�  thạ�nh
co� ng.

Chu� ng  to� i  bạ�y  giớ�  sệ$  giạ�ng  vệ)  đừ� c  diệ4n  hoạ�  trớ�
thạ�nh co� ng. Trong giớ� i tu luyệ��n co�  cạ�u rạHng: “tu tạ� i từ�
ky� , co� ng tạ� i sừ phu� ”. Co�  ngừớ� i giạ�ng vệ)  ‘ạn đí�nh thiệ� t
lừ, thạ� i dừớ� c luyệ��n đạn’, hoạ� t đo�� ng y�  niệ��m, ho�  cho rạHng
[điệ)u ạ� y] rạ� t quạn tro� ng. To� i no� i vớ� i chừ vi� rạHng, chạOng
quạn tro� ng chu� t nạ�o; chừ vi�  mạ�  nghí$  nhiệ)u thí�  đo�  lạ�
tạ�m chạ�p trừớ� c. Chừ vi� mạ�  nghí$ nạ�� ng [vệ)  no� ], thí� chạOng
phạ� i chừ vi� chạ�p trừớ� c truy cạ)u lạ�  gí�? Tu tạ� i từ�  ky� , co� ng
tạ� i sừ phu� ; chừ vi� chí� cạ)n nguyệ��n vo� ng [tu luyệ��n] lạ�  đu�
ro) i. Mạ�  chạ�n chí�nh lạ�m việ�� c ạ� y lạ�  sừ phu�  cạ�p cho [chừ
vi�], chừ vi� hoạ�n toạ�n kho� ng lạ�m đừớ� c. Thạ�n thệ(  ngừớ� i
thừớ� ng cu� ạ chừ vi�, liệ��u co�  thệ(  diệ4n hoạ�  thạ�nh thệ(  sinh
mệ��nh cạ�u  thạ�nh từ�  vạ�� t  chạ� t  cạo nạ�ng lừớ� ng kho� ng?
Hoạ�n toạ�n kho� ng thệ(  đừớ� c, no� i rạ chí�  lạ�  chuyệ��n cừớ� i
tho� i.  Quạ�  trí�nh diệ4n hoạ�  [thạ�n] thệ(  con ngừớ� i  tạ� i  cạ� c
kho� ng giạn khạ� c rạ� t huyệ)n diệ��u, rạ� t phừ� c tạ� p; chừ vi�
hoạ�n toạ�n lạ�m kho� ng no( i việ�� c nạ�y đạ�u.

Sừ phu�  cạ�p cho chừ vi�  nhừ$ ng gí�? Cạ�p cho chừ vi�
mo�� t co� ng [đệ( ] tạ�ng co� ng. Bớ� i ví� đừ� c ớ�  bệ�n ngoạ� i [thạ�n]
thệ(  con ngừớ� i, co� ng chạ�n chí�nh cu� ạ ngừớ� i [tu luyệ��n] lạ�
từ�  đừ� c mạ�  sinh thạ�nh. Tạ)ng cu� ạ mo�� t ngừớ� i cạo thạ�p rạ
sạo, [vạ� ] co� ng lừ� c lớ� n đệ�n đạ�u, tạ� t cạ�  lạ�  từ�  đừ� c mạ�  sinh
thạ�nh. Ô� ng [sừ phu� ] diệ4n hoạ�  đừ� c cu� ạ chừ vi� trớ�  thạ�nh
co� ng, tạ�ng trừớ� ng thạOng lệ�n trệ�n dừớ� i  dạ� ng xoạ�y o� c.
Co� ng quyệ� t  đi�nh mo�� t  cạ� ch chạ�n chí�nh tạ)ng cạo thạ�p
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cu� ạ cạ�  nhạ�n đừớ� c tạ�ng trừớ� ng lệ�n bệ�n ngoạ� i [thạ�n] thệ( ,
cuo� i cu� ng thệo xoạ�y o� c trệ�n đí�nh đạ)u mạ�  hí�nh thạ�nh
mo�� t co�� t co� ng tru� . Co� ng cu� ạ mo�� t ngừớ� i cạo bạo nhiệ�u,
chí�  cạ)n nhí�n xệm co� ng tru�  cu� ạ vi�  ạ� y cạo đệ�n đạ�u [lạ�
biệ� t], no�  chí�nh lạ�  tạ)ng cu� ạ vi� ạ� y, lạ�  ‘quạ�  vi�’ đừớ� c giạ�ng
trong Phạ�� t giạ�o. Co�  ngừớ� i khi đạ�  toạ�  thí� nguyệ�n thạ)n co�
khạ�  nạ�ng rớ� i kho� i thạ�n, lạ�� p từ� c đệ�n mo�� t mừ� c cạo nạ�o
đo� ; co�  hừớ� ng lệ�n nừ$ ạ cu$ ng kho� ng lệ�n đừớ� c, cu$ ng chạOng
dạ�m lệ�n.  [Nguyệ�n  thạ)n]  ngừớ� i  ạ� y  ngo) i  trệ�n co� ng tru�
cu� ạ mí�nh mạ�  lệ�n, [nệ�n] ngừớ� i ạ� y chí� lệ�n cạo đệ�n vạ�� y.
Bớ� i ví� co� ng tru�  cu� ạ ngừớ� i ạ� y cạo đệ�n đo�  tho� i, co�  lệ�n cạo
hớn cu$ ng kho� ng đừớ� c; đạ�y lạ�  vạ�n đệ)  quạ�  vi� trong Phạ�� t
giạ�o.

[Đệ( ] đo tạ�m tí�nh cạo đệ�n đạ�u, co� n co�  mo�� t cạ� i xí�ch
đo�� . Xí�ch đo��  vạ�  co� ng tru�  kho� ng to) n tạ� i trong cu� ng mo�� t
kho� ng giạn, mạ�  đo) ng thớ� i to) n tạ� i. Tạ�m tí�nh chừ vi� tu
lệ�n  ro) i;  chạOng hạ�n  nhừ tạ� i  nới ngừớ� i  thừớ� ng,  ngừớ� i
khạ� c [nhu� c] mạ�  chừ vi�  mo�� t  cạ�u,  chừ vi�  chạOng no� i  gí�,
tạ�m chừ vi� thạ�� t thạ�n nhiệ�n; đạ�nh chừ vi� mo�� t đạ�m, chừ
vi� cu$ ng chạOng no� i chi, chí� mí�m cừớ� i, bo�  quạ; [đo�  lạ� ] tạ�m
tí�nh  chừ vi�  đạ$  lệ�n  rạ� t  cạo.  Nhừ vạ�� y  chừ vi�  lạ�  ngừớ� i
luyệ��n  co� ng,  chừ  vi�  đạ�ng  đừớ� c  gí�?  ChạOng  phạ� i  đừớ� c
co� ng lạ�  gí�? Tạ�m tí�nh cu� ạ chừ vi� đệ)  cạo ro) i, thí� co� ng cu� ạ
chừ vi� cu$ ng tạ�ng cạo lệ�n thệo. Tạ�m tí�nh cạo bạo nhiệ�u
co� ng cạo bạ�y nhiệ�u, đo�  lạ�  chạ�n ly�  tuyệ�� t đo� i. Trừớ� c đạ�y
co�  ngừớ� i  tạ� i  co� ng  việ�n  luyệ��n  co� ng  cu$ ng  vạ�� y,  ớ�  nhạ�
luyệ��n co� ng cu$ ng vạ�� y, rạ� t du� ng tạ�m luyệ��n, rạ� t cung kí�nh,
luyệ��n  đừớ� c  rạ� t  khạ� .  Nhừng mo�� t  khi  rạ  kho� i  cừ� ạ  đạ$
kho� ng phạ� i lạ�  ngừớ� i ạ� y ro) i, lạ� i hạ�nh xừ�  nhừ bạ�n thạ�n
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xừạ kiạ, nới ngừớ� i thừớ� ng lạ� i ví� dạnh lớ� i mạ�  trạnh mạ�
đạ�u;  ho� i  co� ng  ngừớ� i  ạ� y  co�  thệ(  tạ�ng  trừớ� ng  đừớ� c
kho� ng? Hoạ�n toạ�n kho� ng thệ(  tạ�ng đừớ� c;  bệ��nh ngừớ� i
nạ�y cu$ ng kho� ng lạ�nh đừớ� c, cu$ ng lạ� i ví� ly�  do ạ� y. Ví� sạo
co�  ngừớ� i  luyệ��n co� ng mo�� t  thớ� i  giạn lạ�u mạ�  bệ��nh vạ4n
chạOng hệ� t? Khí�  co� ng lạ�  tu luyệ��n, lạ�  điệ)u siệ�u thừớ� ng,
kho� ng  phạ� i  lạ�  mo� n  thệ(  thạo  nới  ngừớ� i  thừớ� ng;  cạ)n
phạ� i coi tro� ng tạ�m tí�nh thí� mớ� i co�  thệ(  lạ�nh bệ��nh hoạ�� c
tạ�ng co� ng.

Co�  mo�� t  so�  ngừớ� i  cho  rạHng ạn đí�nh thiệ� t  lừ,  thạ� i
dừớ� c luyệ��n đạn, rạHng cạ� i  đạn ạ� y lạ�  co� ng; kho� ng phạ� i
thệ� . Đạn chí� to) n trừ$  mo�� t bo��  phạ�� n nạ�ng lừớ� ng, no�  kho� ng
phạ� i  toạ�n  bo��  nạ�ng  lừớ� ng.  Vạ�� y  đạn ạ� y  lạ�  cạ� i  gí�?  Mo� i
ngừớ� i  đạ$  biệ� t,  chu� ng tạ co� n co�  mo�� t  phạ)n khạ� c đệ(  tu
mệ��nh, thạ�n thệ(  cu$ ng co�  thệ(  xuạ� t co� ng nạ�ng, vạ�  co� n rạ� t
nhiệ)u cạ� c thuạ�� t loạ� i khạ� c. Hạ)u hệ� t nhừ$ ng thừ�  ạ� y đệ)u bi�
khoạ�  lạ� i, kho� ng cho phệ�p chừ vi� lạ� y rạ sừ�  du� ng. Co�  rạ� t
nhiệ)u co� ng nạ�ng, trệ�n vạ�n loạ� i co� ng nạ�ng; hí�nh thạ�nh
cạ� i nạ�o lạ�  khoạ�  cạ� i ạ� y. Tạ� i sạo kho� ng cho xuạ� t rạ? Mu� c
đí�ch  lạ�  kho� ng  cho  chừ  vi�  tuy�  y�  sừ�  du� ng  nới  xạ$  ho�� i
ngừớ� i thừớ� ng; [chừ vi�] kho� ng đừớ� c phệ�p tuy�  tiệ��n cạn
nhiệ4u đệ�n xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng, cu$ ng kho� ng đừớ� c tuy�
tiệ��n  thệ(  hiệ��n  bạ�n  sừ�  cu� ạ  chừ  vi�  tạ� i  xạ$  ho�� i  ngừớ� i
thừớ� ng; bớ� i ví� lạ�m thệ�  lạ�  phạ�  hoạ� i trạ� ng thạ� i cu� ạ xạ$  ho�� i
ngừớ� i thừớ� ng. Co�  nhiệ)u ngừớ� i đạng tu trong ngo�� , chừ
vi� hiệ(n hiệ��n [co� ng nạ�ng] cho ho� , ngừớ� i tạ thạ�y điệ)u ạ� y
lạ�  sừ�  thạ�� t, tạ� t cạ�  đệ)u đệ�n tu; [cạ� ] nhừ$ ng kệ�  thạ�� p ạ� c bạ� t
xạ�  cu$ ng đệ�n tu; điệ)u nạ�y kho� ng đừớ� c. Kho� ng cho phệ�p
chừ vi� hiệ(n thi� [co� ng nạ�ng] nhừ thệ� ; chừ vi� lạ� i cu$ ng dệ4
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lạ�m điệ)u xạ�u, bớ� i ví� chừ vi� kho� ng thạ�y hệ� t đừớ� c quạn
hệ��  nhạ�n duyệ�n cu� ạ no� , [vạ� ] chừ vi� kho� ng thạ�y hệ� t đừớ� c
bạ�n chạ� t cu� ạ no� ; chừ vi� cho rạHng đạ�y lạ�  việ�� c to� t, nhừng
co�  thệ(  đạ�y lạ�  việ�� c xạ�u; vạ�� y nệ�n kho� ng cho chừ vi� du� ng.
Bớ� i ví� mo�� t khi lạ�m việ�� c xạ�u, tạ)ng sệ$  bi� rớ� t, tu nhừ chừạ
co�  tu;  do vạ�� y  rạ� t  nhiệ)u  co� ng nạ�ng bi�  khoạ� .  Lạ�m sạo
đạ�y? Đệ�n ngạ�y khại co� ng khại ngo�� , cạ� i đạn ạ� y chí�nh lạ�
quạ�  bom, no�  no(  tung khại mớ�  tạ� t cạ�  co� ng nạ�ng, tạ� t cạ�
khoạ�  trong  thạ�n,  vạ�  trạ�m  khiệ�u  [huyệ�� t];  chạ�n  đo�� ng
“pạ�ng” mo�� t cạ� i lạ�  chạ�n đo�� ng mớ�  hệ� t; [đạn] co�  tạ� c du� ng
ạ�y. Hoạ�  thừớ� ng trạ�m tuo( i [lạ�m chung] ro) i hoạ�  tạ�ng lạ� i
co�  xạ�  lớ� i từ� ; co�  ngừớ� i bạ�o đo�  lạ�  xừớng, hoạ�� c rạ�ng. Vạ�� y
ho� i ngừớ� i thừớ� ng sạo chạOng co� ? Đo�  chí�nh lạ�  cạ� i đạn kiạ
đạ$  khại no( ; nạ�ng lừớ� ng cu� ạ no�  đạ$  pho� ng thí�ch rạ ngoạ� i;
bạ�n  thạ�n  no�  cu$ ng  bạo  hạ�m  mo�� t  lừớ� ng  lớ� n  vạ�� t  chạ� t
kho� ng giạn khạ� c. Ro� t cuo�� c no�  cu$ ng lạ�  dạ� ng to) n tạ� i vạ�� t
chạ� t, nhừng no�  chạOng co� n co� ng du� ng gí� nừ$ ạ. Con ngừớ� i
hiệ��n nạy coi no�  trạ�n quy�  lạ0m; no�  co�  nạ�ng lừớ� ng, lạ�p
lạ�nh ạ�nh sạ�ng, rạ� t cừ� ng; nhừng no�  chí� lạ�  vạ�� y tho� i.

Kho� ng  tạ�ng  co� ng  co� n  co�  mo�� t  nguyệ�n  nhạ�n  nừ$ ạ,
chí�nh lạ�  [ví�] kho� ng biệ� t Phạ�p tạ� i cạo tạ)ng, [thí�] kho� ng
thệ(  tu luyệ��n lệ�n đừớ� c. Nghí$ạ lạ�  sạo? Nhừ to� i vừ� ạ no� i
trừớ� c  đạ�y,  co�  mo�� t  so�  ngừớ� i  đạ$  ho� c  rạ� t  nhiệ)u  co� ng
phạ�p;  to� i  no� i  rạHng chừ vi�  co�  ho� c  nhiệ)u  nừ$ ạ  cu$ ng vo�
du� ng, vạ4n chí� lạ�  ho� c sinh tiệ(u ho� c, lạ�  ho� c sinh tiệ(u ho� c
trong [giớ� i] tu luyệ��n; [chu� ng] toạ�n lạ�  nhừ$ ng [đạ� o] ly�  ớ�
tạ)ng thạ�p.  Chừ vi�  lạ� y nhừ$ ng [đạ� o] ly�  tạ)ng thạ�p đệ(  tu
luyệ��n lệ�n tạ)ng cạo, thí� kho� ng co�  tạ� c du� ng chí� đạ� o. Đệ�n
đạ� i ho� c mạ�  lạ� i đo� c sạ� ch tiệ(u ho� c, thí� chừ vi� vạ4n lạ�  ho� c
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sinh tiệ(u ho� c tho� i; dạ4u ho� c nhiệ)u nừ$ ạ cu$ ng vo�  du� ng, kệ� t
cu� c lạ� i cạ�ng ho� ng việ�� c. Cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu co�  cạ� c Phạ�p
tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu. Phạ�p tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu co�
tạ� c  du� ng chí�  đạ� o  khạ� c  nhạu;  vạ�� y  nệ�n  chừ vi�  mạ�  lạ� y
[Phạ�p] ly�  cu� ạ tạ)ng thạ�p [thí�] kho� ng thệ(  chí� đạ� o tu luyệ��n
lệ�n cạo tạ)ng. Nhừ$ ng gí� to� i nệ�u ro$  sạu đạ�y đệ)u lạ�  [Phạ�p]
ly�  tu luyệ��n tạ� i cạo tạ)ng; to� i kệ� t hớ� p nhừ$ ng điệ)u tạ� i cạ� c
tạ)ng khạ� c nhạu vạ�o bạ� i giạ�ng; vạ�� y nệ�n trong quạ�  trí�nh
tu luyệ��n  cu� ạ  chừ vi�  từ�  nạy trớ�  đi,  [chu� ng]  sệ$  co�  tạ� c
du� ng chí� đạ� o [cho tu luyệ��n]. To� i co�  mo�� t so�  sạ� ch, bạ�ng
tiệ�ng, bạ�ng hí�nh; quạ đo�  chừ vi� sệ$  nhạ�� n thạ�y rạHng, chừ
vi� xệm quạ, nghệ quạ mo�� t lừớ� t; quạ mo�� t thớ� i giạn xệm
lạ� i, nghệ lạ� i, đạ�m bạ�o no�  [lạ� i] co�  tạ� c du� ng chí�  đạ� o đo� i
vớ� i chừ vi�.  Chừ vi� kho� ng ngừ� ng đệ)  cạo bạ�n thạ�n, [thí�
no� ] kho� ng ngừ� ng co�  tạ� c du� ng chí�  đạ� o đo� i vớ� i chừ vi�;
đạ�y chí�nh lạ�  Phạ�p. Vạ�� y luyệ��n co� ng chạOng tạ�ng co� ng co�
hại  nguyệ�n  nhạ�n  [no� i]  trệ�n:  kho� ng biệ� t  Phạ�p tạ� i  cạo
tạ)ng thí� chạOng co�  cạ� ch nạ�o tu; kho� ng hừớ� ng no�� i mạ�  tu,
kho� ng tu tạ�m tí�nh [thí�] chạOng thệ(  tạ�ng co� ng. Đo�  chí�nh
lạ�  hại nguyệ�n nhạ�n.

Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp

Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p  cu� ạ  chu� ng  to� i  lạ�  mo�� t  phạ�p
mo� n trong 8 vạ� n 4 nghí�n phạ�p mo� n cu� ạ Phạ�� t giạ; trong
thớ� i ky�  li�ch sừ�  vạ�n minh nhạ�n loạ� i cu� ạ chu� ng tạ đạ�y no�
chừạ từ� ng đừớ� c truyệ)n bạ�  co� ng khại; nhừng trong mo�� t
thớ� i  ky�  tiệ)n sừ�  no�  đạ$  đừớ� c quạ�ng bạ�  ro�� ng rạ$ i  đệ(  đo��
nhạ�n. To� i vạ�o điệ(m cuo� i thớ� i ky�  mạ� t kiệ�p lạ� i đừạ No�  rạ
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ho) ng truyệ)n mo�� t lạ)n nừ$ ạ; vạ�� y nệ�n No�  vo�  cu� ng trạ�n quy� .
To� i đạ$  giạ�ng hí�nh thừ� c đừ� c trừ� c tiệ�p chuyệ(n hoạ�  trớ�
thạ�nh co� ng. Co� ng thừ� c rạ kho� ng phạ� i từ�  luyệ��n mạ�  co� ,
no�  từ�  tu  mạ�  co� .  Nhiệ)u  ngừớ� i  mong  cạ)u  tạ�ng  co� ng,
[nhừng] chí� chu�  tro� ng luyệ��n thệ�  nạ�o, chạOng chu�  tro� ng
tu rạ sạo; ky�  thừ� c co� ng hoạ�n toạ�n dừ� ạ vạ�o tu tạ�m tí�nh
mạ�  xuạ� t lại. Vạ�� y ví� sạo mạ�  chu� ng to� i cu$ ng dạ� y ngừớ� i tạ
luyệ��n  co� ng tạ� i  đạ�y? Trừớ� c tiệ�n [to� i]  no� i  mo�� t  chu� t,  ví�
sạo hoạ�  thừớ� ng kho� ng luyệ��n co� ng? Vi�  ạ� y chu�  yệ�u đạ�
toạ� , niệ��m kinh, tu tạ�m tí�nh; vi� ạ� y co�  tạ�ng co� ng; vi� ạ� y chí�
tạ�ng  co� ng  xạ� c  đi�nh  tạ)ng  cạo  thạ�p  cu� ạ  mí�nh.  Bớ� i  ví�
Thí�ch Cạ Mạ�u Ni giạ�ng phạ� i  vừ� t bo�  hệ� t thạ�y mo� i thừ�
thệ�  giạn, go) m cạ�  bạ�n thệ( , vạ�� y nệ�n kho� ng cạ)n [tạ�� p] đo�� ng
tạ� c hí�nh thệ( . Đạ� o giạ kho� ng no� i đệ�n pho(  đo��  chu� ng sinh;
ho�  kho� ng đo� i mạ�� t  vớ� i nhừ$ ng ngừớ� i co�  tạ�m thạ� i khạ� c
nhạu, cạ� c chu� ng tạ)ng khạ� c nhạu, [kiệ(u] ngừớ� i nạ�o cu$ ng
co� , co�  ngừớ� i từ tạ�m nhiệ)u, co�  ngừớ� i từ tạ�m í�t. Ho�  tuyệ(n
cho� n đo)  đệ�� ; cho� n bạ đo)  đệ�� , nhừng trong đo�  chí� co�  mo�� t
đo)  đệ��  chạ�n truyệ)n, chu�  đi�nh lạ�  đo)  đệ��  ạ� y đừ� c phạ� i cạo,
phạ� i to� t, kho� ng xạ�y rạ vạ�n đệ)  gí�. Vạ�� y nệ�n tro� ng điệ(m lạ�
truyệ)n cạ� c thừ�  thu�  phạ�p,  đệ(  tu mệ��nh. Luyệ��n cạ� c  thừ�
thạ)n tho� ng thuạ�� t loạ� i; [ho� ] yệ�u cạ)u co�  mo�� t so�  đo�� ng tạ� c.

Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p  cu$ ng lạ�  co� ng phạ�p loạ� i  tí�nh
mệ��nh song tu; vạ�� y yệ�u cạ)u co�  đo�� ng tạ� c đệ(  luyệ��n. Mo�� t
mạ�� t đo�� ng tạ� c lạ�  đệ(  giạ trí� co� ng nạ�ng; ‘giạ trí�’ lạ�  gí�? Lạ�
du� ng co� ng lừ� c lớ� n mạ� nh cu� ạ chừ vi� đệ(  tạ�ng sừ� c mạ� nh
cho co� ng nạ�ng cu� ạ chừ vi�; cạ�ng ngạ�y cạ�ng mạ� nh; mạ�� t
khạ� c lạ�  nới thạ�n thệ(  chừ vi� cạ)n diệ4n hoạ�  rạ rạ� t nhiệ)u
thệ(  sinh mệ��nh. Tu luyệ��n trệ�n cạo tạ)ng, Đạ� o giạ giạ�ng vệ)
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nguyệ�n ạnh xuạ� t thệ� , Phạ�� t giạ giạ�ng vệ)  thạ�n kim cừớng
bạ� t hoạ� i, co� n cạ)n diệ4n hoạ�  rạ rạ� t nhiệ)u cạ� c thừ�  thuạ�� t
loạ� i  nừ$ ạ.  Nhừ$ ng thừ�  ạ� y phạ� i  tho� ng quạ thu�  phạ�p mạ�
thạ�nh, đo�� ng tạ� c lạ�  đệ(  luyệ��n nhừ$ ng thừ�  ạ� y. Mo�� t bo��  co� ng
phạ�p tí�nh mệ��nh song tu hoạ�n chí�nh, no�  yệ�u cạ)u cạ�  tu,
yệ�u cạ)u cạ�  luyệ��n. To� i nghí$ rạHng mo� i ngừớ� i đạ$  hiệ(u ro$
đừớ� c  co� ng kiạ  lạ�  từ�  đạ�u;  co� ng  quyệ� t  đi�nh  mo�� t  cạ� ch
chạ�n  chí�nh tạ)ng cạo hạy thạ�p  cu� ạ  chừ vi�,  hoạ�n  toạ�n
kho� ng hệ)  từ�  luyệ��n  mạ�  co�  đừớ� c,  mạ�  lạ�  từ�  tu.  Chừ vi�
trong quạ�  trí�nh tu, tạ� i nới ngừớ� i thừớ� ng mạ�  đệ)  cạo tạ�m
tí�nh cu� ạ mí�nh, đo) ng hoạ�  vớ� i đạ�� c tí�nh vu$  tru� ; [khi] đạ�� c
tí�nh vu$  tru�  kho� ng co� n ừớ� c chệ�  chừ vi� nừ$ ạ, [thí�] chừ vi�
co�  thệ(  thạ�ng hoạ lệ�n đừớ� c. Đừ� c [sệ$ ] bạ0 t đạ)u diệ4n hoạ�
trớ�  thạ�nh co� ng,  tuy�  thệo việ�� c  đệ)  cạo tiệ�u  chuạ(n tạ�m
tí�nh cu� ạ chừ vi�, mạ�  no�  thạ�ng lệ�n thệo; no�  chí�nh lạ�  co�
mo� i quạn hệ��  nhừ thệ� .

Bo��  co� ng phạ�p cu� ạ chu� ng to� i, lạ�  chạ�n chí�nh thuo�� c vệ)
[loạ� i] co� ng phạ�p tí�nh mệ��nh song tu. Co� ng mạ�  chu� ng tạ
luyệ��n đừớ� c đừớ� c to) n trừ$  trong từ� ng tệ�  bạ�o thạ�n thệ( ,
tạ�� n đệ�n trong thạ�nh phạ)n vi lạ� p to) n tạ� i vạ�� t chạ� t ớ�  trạ� ng
thạ� i vi quạn cừ� c nho� , cu$ ng chừ� ạ co� ng [lạ� ] vạ�� t chạ� t cạo
nạ�ng lừớ� ng. Tuy�  thệo co� ng lừ� c chừ vi�  cạo bạo nhiệ�u,
[thí�] mạ�� t đo��  cu� ạ no�  cạ�ng lớ� n bạ�y nhiệ�u, uy lừ� c cu� ạ no�
cạ�ng lớ� n bạ�y  nhiệ�u.  Vạ�� t  chạ� t  cạo nạ�ng lừớ� ng nạ�y co�
linh tí�nh; bớ� i ví� no�  đừớ� c to) n trừ$  từ�  trong mo4 i tệ�  bạ�o,
cho đệ�n tạ�� n bạ�n nguyệ�n cu� ạ sinh mệ��nh; [nệ�n] no�  dạ)n
dạ)n hí�nh thạ�nh hí�nh thạ� i  gio� ng nhừ tệ�  bạ�o  cu� ạ thạ�n
thệ( , [trớ�  nệ�n] cu� ng loạ� i chuo4 i sạ0p xệ�p cu� ạ phạ�n từ� ; [trớ�
nệ�n]  cu� ng  hí�nh  thạ� i  cu� ạ  hệ� t  thạ�y  nguyệ�n  từ�  hạ� ch.
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Nhừng bạ�n chạ� t  ạ� y  đạ$  thạy đo( i  ro) i;  no�  kho� ng co� n lạ�
thạ�n thệ(  đừớ� c cạ�u thạ�nh từ�  nhừ$ ng tệ�  bạ�o nhu� c thệ(  bạn
đạ)u nừ$ ạ;  chạOng phạ� i  chừ vi�  đạ$  kho� ng co� n trong ngu$
hạ�nh lạ�  gí�? Tạ� t  nhiệ�n [quạ�  trí�nh] tu luyệ��n cu� ạ chừ vi�
chừạ  kệ� t  thu� c;  chừ  vi�  phạ� i  [tiệ�p  tu� c]  tu  luyệ��n  giừ$ ạ
nhừ$ ng ngừớ� i  thừớ� ng; vạ�� y  nệ�n bệ)  ngoạ� i  chừ vi�  tro� ng
vạ4n nhừ ngừớ� i thừớ� ng; điệ(m khạ� c biệ�� t duy nhạ� t lạ�  so
vớ� i  nhừ$ ng ngừớ� i  cu� ng tuo( i  thí�  tro� ng chừ vi�  trệ�  hớn
nhiệ)u.  Tạ� t  nhiệ�n,  đạ)u  tiệ�n  phạ� i  loạ� i  bo�  nhừ$ ng  thừ�
kho� ng to� t  trong thạ�n  thệ(  chừ vi�,  trong đo�  co�  cạ�  cạ� c
bệ��nh tạ�� t.  Nhừng,  tạ� i  đạ�y  [chu� ng to� i]  kho� ng tri�  bệ��nh,
điệ)u chu� ng to� i lạ�m lạ�  thạnh ly�  thạ�n thệ( ; dạnh từ�  cu$ ng
kho� ng go� i  lạ�  ‘tri�  bệ��nh’;  chu� ng to� i  go� i  đo�  lạ�  ‘thạnh ly�
thạ�n thệ( ’;  ví�  ngừớ� i  tu luyệ��n  chạ�n chí�nh mạ�  thạnh ly�
thạ�n thệ( .  Co�  mo�� t  so�  ngừớ� i đệ�n đệ(  tri�  bệ��nh. [Đo� i vớ� i]
ngừớ� i  bệ��nh rạ� t  nạ�� ng,  chu� ng to� i  kho� ng cho phệ�p đệ�n
lớ� p; bớ� i ví� ngừớ� i ạ� y kho� ng thệ(  vừ� t bo�  đừớ� c cạ� i tạ�m tri�
bệ��nh  ạ� y,  kho� ng  thệ(  vừ� t  bo�  đừớ� c  suy  nghí$  vệ)  bệ��nh.
Ngừớ� i ạ� y mạ0 c tro� ng bệ��nh, rạ� t kho�  chi�u đừ� ng, ho� i ngừớ� i
ạ� y  co�  thệ(  vừ� t  bo�  [cạ� i  tạ�m  nghí$  vệ)  bệ��nh  ạ� y]  kho� ng?
Ngừớ� i ạ� y tu luyệ��n kho� ng đừớ� c. Chu� ng to� i nhạ�n mạ� nh
lạ)n nừ$ ạ, chu� ng to� i kho� ng nhạ�� n ngừớ� i mạng bệ��nh nạ�� ng;
ớ�  đạ�y lạ�  tu luyệ��n, no�  so vớ� i suy nghí$ cu� ạ ho�  thí� quạ�  lạ�
khạ� c xạ; ngừớ� i ạ� y co�  thệ(  tí�m mo�� t vi� khí� co� ng sừ khạ� c đệ(
giạ� i quyệ� t. Tạ� t nhiệ�n nhiệ)u ho� c việ�n mạng bệ��nh; ví� chừ
vi� lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n chí�nh, nệ�n chu� ng to� i co�  thệ(
giu� p chừ vi� xừ�  ly�  chuyệ��n nạ�y.

Ho� c việ�n Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng tạ sạu mo�� t giại
đoạ� n tu luyệ��n, từ�  bệ�n ngoạ� i mạ�  tro� ng thí� thạ�y khạ� c rạ� t
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nhiệ)u; dạ trớ�  nệ�n mệ)m, trạ0ng ho) ng; ngừớ� i cạo tuo( i co�
nệ�p nhạ�n xuạ� t hiệ��n giạ�m nhiệ)u, thạ�� m chí�  co�  rạ� t rạ� t í�t
[nệ�p nhạ�n]; đo�  lạ�  mo�� t hiệ��n từớ� ng pho(  biệ�n. ỞQ  đạ�y to� i
kho� ng no� i chuyệ��n trớ� i ới đạ� t hớ$ i, chu� ng tạ ngo) i tạ� i đạ�y
co�  nhừ$ ng ho� c  việ�n  lạ�u  nạ�m đạ$  hiệ(u  đừớ� c  điệ(m nạ�y.
Ngoạ� i rạ nhừ$ ng phu�  nừ$  cạo tuo( i sệ$  co�  kinh nguyệ�� t trớ�
lạ� i; bớ� i ví� co� ng phạ�p tí�nh mệ��nh song tu yệ�u cạ)u khí� cu� ạ
kinh huyệ� t đệ(  tu luyệ��n mệ��nh. Kinh nguyệ�� t  sệ$  trớ�  lạ� i,
nhừng kho� ng nhiệ)u; giại đoạ� n nạ�y chí� co�  mo�� t chu� t tho� i,
vừ� ạ đu� ; đạ�y cu$ ng lạ�  hiệ��n từớ� ng pho(  biệ�n. Nệ�u kho� ng
nhừ thệ� ,  thí�  chừ vi�  thiệ�u mạ� t no�  ho� i luyệ��n mệ��nh sạo
đừớ� c? Nạm giớ� i cu$ ng vạ�� y, lạ�  ngừớ� i cạo tuo( i, hoạ�� c thạnh
niệ�n  đệ)u  cạ�m thạ�y  thạ�n  thệ(  nhệ�  nhạ�ng.  Lạ�  ngừớ� i  tu
luyệ��n chạ�n chí�nh, chừ vi� sệ$  cạ�m giạ� c thạ�y đừớ� c sừ�  thạy
đo( i nạ�y.

Bo��  co� ng phạ�p chu� ng to� i luyệ��n đừớ� c rạ� t lớ� n; kho� ng
gio� ng nhừ nhiệ)u co� ng phạ�p mo�  pho� ng thệo đo�� ng vạ�� t
mạ�  luyệ��n. Bo��  co� ng phạ�p nạ�y luyệ��n đừớ� c quạ�  lạ�  hệ� t sừ� c
lớ� n. [Phạ�p] ly�  mạ�  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni, Lạ$o Từ�  đừớng thớ� i
giạ�ng, đệ)u lạ�  [Phạ�p] ly�  no�� i trong phạ� m vi hệ��  Ngạ�n Hạ�
cu� ạ chu� ng tạ. Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng tạ luyệ��n gí�?
Chu� ng tạ lạ�  tu luyệ��n chiệ(u thệo nguyệ�n ly�  diệ4n hoạ�  cu� ạ
vu$  tru� , tu luyệ��n chiệ(u thệo tiệ�u chuạ(n chí� đạ� o cu� ạ đạ�� c
tí�nh  to� i  cạo cu� ạ  vu$  tru� —Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n.  Chu� ng tạ
luyệ��n mo�� t điệ)u rạ� t to lớ� n, từớng đừớng vớ� i luyệ��n vu$
tru� .

Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p cu� ạ chu� ng to� i co� n co�  mo�� t đạ�� c
điệ(m hệ� t sừ� c đạ�� c thu�  mạ�  kho� ng gio� ng bạ� t ky�  mo�� t co� ng
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phạ�p nạ�o khạ� c. Ngoạ� i xạ$  ho�� i hiệ��n nạy đệ)u lừu truyệ)n
cạ� c [mo� n] khí�  co� ng thuo�� c vệ)  tạ(u đạn đạ� o, luyệ��n đạn.
Khí� co� ng loạ� i luyệ��n đạn ớ�  trong ngừớ� i thừớ� ng rạ� t kho�
đạ� t khại co� ng khại ngo�� . Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p cu� ạ chu� ng
to� i kho� ng tạ(u đạn đạ� o; bo��  co� ng phạ�p cu� ạ chu� ng to� i tu
luyệ��n mo�� t Phạ�p Luạ�n tạ� i bu� ng dừớ� i; trong lu� c giạ�ng bạ� i
trệ�n lớ� p to� i  đí�ch thạ�n cạ�p [Phạ�p Luạ�n] cho ho� c việ�n.
Trong khi to� i đạng giạ�ng Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p, to� i lạ)n
lừớ� t cạ�p Phạ�p Luạ�n cho mo� i ngừớ� i; co�  ngừớ� i co�  cạ�m
giạ� c đừớ� c, co�  ngừớ� i kho� ng cạ�m giạ� c đừớ� c. Đạ� i đạ so�  cạ� c
vi�  lạ�  co�  cạ�m giạ� c  thạ�y;  bớ� i  ví�  to�  chạ� t  thạ�n  thệ(  [mo4 i]
ngừớ� i  co�  khạ� c  nhạu. Chu� ng tạ luyệ��n Phạ�p Luạ�n,  chừ�
kho� ng luyệ��n đạn. Phạ�p Luạ�n lạ�  [hí�nh] ạ�nh thu nho�  cu� ạ
vu$  tru� , co�  đạ)y đu�  hệ� t thạ�y cạ� c co� ng nạ�ng cu� ạ vu$  tru� ; No�
co�  thệ(  vạ�� n chuyệ(n, xoạy chuyệ(n mo�� t cạ� ch từ�  đo�� ng. No�
nạHm tạ� i bu� ng dừớ� i cu� ạ chừ vi� chuyệ(n đo�� ng ví$nh việ4n;
từ�  khi  đạ$  cạ�p  cho chừ vi�  trớ�  vệ)  sạu,  kho� ng bạo giớ�
dừ� ng  lạ� i;  ví$nh  việ4n  nạ�m  nạ�y  quạ  nạ�m  khạ� c  chuyệ(n
đo�� ng nhừ thệ� .  Trong quạ�  trí�nh No�  chuyệ(n đo�� ng thệo
chiệ)u kim đo) ng ho) 1, No�  từ�  đo�� ng hạ�p thu�  nạ�ng lừớ� ng từ�
vu$  tru� ; No�  từ�  biệ� t diệ4n hoạ�  nạ�ng lừớ� ng, cung cạ�p nạ�ng
lừớ� ng cạ)n thiệ� t cho cạ� c nhu cạ)u diệ4n hoạ�  cu� ạ tạ� t cạ�  bo��
phạ�� n  thạ�n  thệ(  cu� ạ  chừ  vi�.  Đo) ng  thớ� i,  khi  No�  quạy
ngừớ� c chiệ)u kim đo) ng ho) , No�  phạ� t pho� ng nạ�ng lừớ� ng,
đạ(y cạ� c vạ�� t chạ� t phệ�  bo�  xuạ� t rạ ngoạ� i, ro) i tiệ�u tạ�n rạ
quạnh thạ�n thệ( . Khi phạ� t pho� ng nạ�ng lừớ� ng, No�  đạ(y rạ

1 Chiều kim đồng hồ: cách tính chiều đồng hồ có thể là hình dung Pháp
Luân tựa như đồng hồ đặt trong bụng chỗ đan điền với mặt đồng hồ
quay ra phía trước.
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rạ� t xạ; ro) i lạ� i quạy lạ� i lạ� y nạ�ng lừớ� ng mớ� i. [Khi] No�  đạ(y
nạ�ng lừớ� ng rạ, thí� nhừ$ ng ngừớ� i ớ�  chung quạnh chừ vi�
thu đừớ� c lớ� i í�ch. Phạ�� t giạ giạ�ng đo��  ky�  đo��  nhạ�n, pho(  đo��
chu� ng sinh; kho� ng chí� lạ�  từ�  tu, co� n cạ)n pho(  đo��  chu� ng
sinh; ngừớ� i khạ� c cu$ ng đừớ� c thệo hừớ� ng lớ� i; co�  thệ(  vo�  y�
điệ)u  chí�nh  thạ�n  thệ(  cho  ngừớ� i  tạ,  tri�  bệ��nh,  v.v.  Tạ� t
nhiệ�n nạ�ng lừớ� ng kho� ng co�  mạ� t, Phạ�p Luạ�n khi quạy
thuạ�� n  chiệ)u  kim  đo) ng  ho) ,  No�  lạ� i  từ�  thu  lạ� i  [nạ�ng
lừớ� ng], bớ� i ví� No�  thừớ� ng chuyệ(n kho� ng dừ� ng.

Co�  ngừớ� i  suy  nghí$:  ‘Ví�  sạo  mạ�  Phạ�p  Luạ�n  ạ� y
thừớ� ng chuyệ(n kho� ng dừ� ng?’  Cu$ ng co�  ngừớ� i  ho� i  to� i:
‘No�  ví�  sạo  mạ�  chuyệ(n  đo�� ng?  Nguyệ�n  ly�  ớ�  cho4  nạ�o?
Nạ�ng lừớ� ng tu�  nhiệ)u co�  thệ(  thạ�nh đạn, điệ)u ạ� y co� n ly�
giạ� i đừớ� c; chừ�  Phạ�p Luạ�n xoạy chuyệ(n thí� thạ�� t kho�  tin.’
To� i  đớn cừ�  mo�� t  thí�  du�  cho chừ vi�,  vu$  tru�  đạng vạ�� n
đo�� ng, trong vu$  tru�  co�  hệ��  Ngạ�n Hạ� , co�  cạ� c thiệ�n hạ�  tạ� t cạ�
đệ)u đạng vạ�� n đo�� ng, chí�n hạ�nh tinh đạng quạy quạnh
Mạ�� t Trớ� i, Trạ� i Đạ� t cu$ ng từ�  chuyệ(n đo�� ng. Mo� i ngừớ� i thừ�
nghí$ xệm, ại đạ(y chu� ng? Ai giạ lừ� c cho chu� ng? Chừ vi�
kho� ng thệ(  du� ng khạ� i niệ��m ngừớ� i thừớ� ng mạ�  nhạ�� n thừ� c
chu� ng  đừớ� c,  no�  lạ�  mo�� t  dạ� ng  ‘toạ�n  cớ’  nhừ  thệ� .  Vớ� i
Phạ�p  Luạ�n  cu� ạ  chu� ng tạ cu$ ng nhừ thệ� ,  No�  cu$ ng vạ�� n
chuyệ(n  [nhừ thệ� ].  No�  giạ� i  quyệ� t  đừớ� c  vạ�n  đệ)  luyệ��n
co� ng giừ$ ạ trạ� ng thạ� i sinh hoạ� t ngừớ� i thừớ� ng, [no� ] giạ
tạ�ng thớ� i giạn luyệ��n co� ng. Giạ tạ�ng nhừ thệ�  nạ�o? Bớ� i ví�
No�  xoạy chuyệ(n kho� ng ngừ� ng, [No� ] kho� ng ngừ� ng hạ�p
thu�  nạ�ng lừớ� ng từ�  vu$  tru� , diệ4n hoạ�  nạ�ng lừớ� ng. Chừ vi�
đi lạ�m, No�  vạ4n luyệ��n chừ vi�. Tạ� t nhiệ�n kho� ng chí� Phạ�p
Luạ�n,  chu� ng to� i  cạ)n phạ� i  cạ�p lệ�n thạ�n thệ(  chừ vi�  rạ� t
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nhiệ)u  cớ nạ�ng,  cớ  chệ� ,  liệ�n  quạn chạ�� t  chệ$  vớ� i  Phạ�p
Luạ�n [vạ� ] chu� ng từ�  đo�� ng vạ�� n chuyệ(n, từ�  đo�� ng diệ4n hoạ� .
Vạ�� y nệ�n co� ng nạ�y hoạ�n toạ�n từ�  đo�� ng chuyệ(n hoạ�  liệ�n
tu� c  con ngừớ� i  tạ,  no�  hí�nh  thạ�nh nệ�n  mo�� t  loạ� i  “co� ng
luyệ��n ngừớ� i”, cu$ ng go� i lạ�  “Phạ�p luyệ��n ngừớ� i”. Lu� c chừ
vi� kho� ng luyệ��n co� ng, co� ng luyệ��n chừ vi�; vạ�o lu� c chừ vi�
luyệ��n co� ng; co� ng cu$ ng luyệ��n chừ vi�. Chừ vi� ạ�n, ngu� , đi
lạ�m, cu$ ng đệ)u đừớ� c co� ng chuyệ(n hoạ�  liệ�n tu� c. Ho� i chừ
vi�  luyệ��n co� ng lạ�m gí�? Chừ vi�  luyệ��n co� ng lạ�  đệ(  giạ trí�
Phạ�p Luạ�n, giạ trí� tạ� t cạ�  nhừ$ ng cớ nạ�ng vạ�  khí� cớ mạ�
to� i đạ$  cạ�p cho chừ vi�. Khi tu luyệ��n tạ� i cạo tạ)ng, chí�nh lạ�
vo�  vi,  đo�� ng tạ� c  cu$ ng lạ�  tuy�  cớ nhi hạ�nh,  kho� ng co�  y�
niệ��m đạ� o dạ4n gí� hệ� t, cu$ ng kho� ng co�  giạ�ng ho�  hạ�p [tạ�� p
thớ� ].

Chu� ng  to� i  cu$ ng  kho� ng  giạ�ng  thớ� i  giạn,  đi�ạ  điệ(m
luyệ��n co� ng. Co�  ngừớ� i giạ�ng rạHng, nhừ$ ng giớ�  nạ�o lạ�  thớ� i
giạn luyệ��n co� ng to� t? Giớ�  ty� , giớ�  thí�n, giớ�  ngo� ? Chu� ng to� i
kho� ng giạ�ng thớ� i thạ)n; giớ�  ty�  chừ vi� kho� ng luyệ��n co� ng,
co� ng luyệ��n chừ vi�;  giớ�  thí�n chừ vi�  kho� ng luyệ��n co� ng,
co� ng cu$ ng luyệ��n chừ vi�;  chừ vi�  ngu� ,  co� ng cu$ ng luyệ��n
chừ vi�; chừ vi� đi đừớ� ng, co� ng cu$ ng luyệ��n chừ vi�; chừ vi�
đi lạ�m; co� ng cu$ ng luyệ��n chừ vi�. ChạOng phạ� i lạ�  ru� t ngạ0n
rạ� t nhiệ)u thớ� i giạn luyệ��n co� ng cu� ạ chừ vi� lạ�  gí�? Chu� ng
tạ co�  rạ� t  nhiệ)u ngừớ� i  o� m giừ$  cạ� i  tạ�m muo� n đạ0 c Đạ� o
chạ�n chí�nh, tạ� t nhiệ�n no�  lạ�  mu� c đí�ch tu luyệ��n; mu� c đí�ch
cuo� i cu� ng cu� ạ tu luyệ��n lạ�  đạ0 c Đạ� o, việ�n mạ$n. Nhừng co�
ngừớ� i trong nhừ$ ng nạ�m đừớ� c so� ng cu� ạ ho� , tuo( i tạ� c rạ� t
hừ$ u hạ�n, kho� ng đu�  [đệ(  tu luyệ��n]; Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p
cu� ạ chu� ng to� i co�  thệ(  giạ� i quyệ� t vạ�n đệ)  ạ� y, ru� t ngạ0n quạ�
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trí�nh  luyệ��n  co� ng.  Đo) ng  thớ� i  cu$ ng  lạ�  co� ng  phạ�p  tí�nh
mệ��nh song tu, [nệ�n] khi chừ vi� kho� ng ngừ� ng tu luyệ��n,
thí� sinh mệ��nh kho� ng ngừ� ng đừớ� c kệ�o dạ� i; chừ vi� kho� ng
ngừ� ng luyệ��n, no�  kho� ng ngừ� ng kệ�o dạ� i; nệ�u ngừớ� i cạo
tuo( i co�  cạ�n cớ to� t, chừ vi� vạ4n co�  thệ(  đu�  thớ� i giạn luyệ��n
co� ng. Nhừng co�  mo�� t tiệ�u chuạ(n: khi vừớ� t quạ tiệ�n trí�nh
sinh mệ��nh thiệ�n đi�nh bạn đạ)u, [thí�]  sinh mệ��nh đừớ� c
kệ�o dạ� i thệ�m kiạ, hoạ�n toạ�n chí� đệ(  cho chừ vi� du� ng đệ(
tu luyệ��n; chừ vi� suy nghí$ chí� chệ�� ch đi chu� t xí�u, lạ�  sinh
mệ��nh gạ�� p nguy hiệ(m ngạy; bớ� i ví� quạ�  trí�nh sinh mệ��nh
cu� ạ chừ vi� đạ$  quạ lạ�u ro) i. Trừ�  phi chừ vi� bừớ� c sạng tu
luyệ��n xuạ� t thệ�  giạn phạ�p, thí�  kho� ng co�  kho� ng chệ�  ạ� y;
lu� c đo�  co�  mo�� t trạ� ng thạ� i khạ� c.

[Chu� ng  to� i]  kho� ng  giạ�ng  phừớng  hừớ� ng  [luyệ��n
co� ng],  cu$ ng kho� ng giạ�ng thu co� ng.  Bớ� i  ví�  Phạ�p Luạ�n
thừớ� ng chuyệ(n kho� ng dừ� ng, cu$ ng kho� ng thệ(  thu dừ� ng
lạ� i. Co�  điệ��n thoạ� i, [hoạ�� c] co�  ngừớ� i go$  cừ� ạ, chừ vi� dạ�� y
ngạy đệ(  giạ� i quyệ� t co� ng việ�� c, cu$ ng kho� ng cạ)n thu co� ng.
Chừ vi� đi giạ� i quyệ� t co� ng việ�� c, Phạ�p Luạ�n lạ�� p từ� c quạy
thệo chiệ)u kim đo) ng ho) , thu ho) i lạ� i nhừ$ ng nạ�ng lừớ� ng
tạ�n xạ�  quạnh thạ�n thệ(  [chừ vi�]. Ngừớ� i [nạ�o] mạ�  o� m khí�
quạ�n đí�nh, [thí�] chừ vi� co�  o� m khí� nhiệ)u nừ$ ạ ro) i cu$ ng
mạ� t.  Phạ�p  Luạ�n  lạ�  thừ�  co�  linh  tí�nh,  no�  từ�  biệ� t  lạ�m
nhừ$ ng  việ�� c  nhừ  thệ� .  [Chu� ng  to� i]  cu$ ng  kho� ng  giạ�ng
phừớng hừớ� ng, bớ� i ví� toạ�n bo��  vu$  tru�  đạng vạ�� n chuyệ(n,
hệ��  Ngạ�n Hạ�  đạng vạ�� n chuyệ(n, chí�n hạ�nh tinh lớ� n đạng
xoạy  quạnh  Mạ�� t  Trớ� i,  Trạ� i  Đạ� t  cu$ ng  đạng  từ�  xoạy.
Chu� ng  tạ  chiệ(u  thệo [Phạ�p]  ly�  ví$  đạ� i  cu� ạ  vu$  tru�  mạ�
luyệ��n, ho� i đạ�u lạ�  Đo� ng Nạm Tạ�y Bạ0 c? Kho� ng co� . Quạy

52 Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp



vệ)  hừớ� ng nạ�y mạ�  luyệ��n, cu$ ng lạ�  quạy tạ� t cạ�  cạ� c hừớ� ng
mạ�  luyệ��n;  quạy vệ)  hừớ� ng kiạ mạ�  luyệ��n,  cu$ ng từớng
đừớng đo) ng thớ� i quạy vệ)  Đo� ng Nạm Tạ�y Bạ0 c mạ�  luyệ��n.
Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p  cu� ạ  chu� ng  to� i  bạ�o  ho��  ho� c  việ�n
kho� i  bi�  thiệ�n  sại.  Bạ�o  ho��  thệ�  nạ�o?  Chừ  vi�  lạ�m  mo�� t
ngừớ� i  tu luyệ��n  chạ�n chí�nh,  Phạ�p Luạ�n cu� ạ chu� ng to� i
[sệ$ ] bạ�o ho��  chừ vi�. Go� c cu� ạ to� i gạ0n trệ�n vu$  tru� , ại co�  thệ(
đo�� ng  tớ� i  chừ  vi�,  ngừớ� i  ạ� y  co�  thệ(  đo�� ng  đệ�n  to� i;  no� i
thạOng rạ, ngừớ� i ạ� y co�  thệ(  đo�� ng đệ�n vu$  tru�  nạ�y. Lớ� i to� i
no� i nghệ rạ� t huyệ)n hoạ�� c, sạu nạ�y chừ vi� ho� c lệ�n, chừ vi�
sệ$  từ�  ro$ .  Co� n  co�  nhừ$ ng  điệ)u  khạ� c,  cạo  quạ�  nệ�n  to� i
kho� ng thệ(  giạ�ng no� i. Chu� ng to� i diệ4n giạ�ng ro$  từ�  no� ng
cạ� n vạ�o thạ�m sạ�u mo�� t cạ� ch co�  hệ��  tho� ng [cạ� c] Phạ�p cu� ạ
cạo tạ)ng. Nệ�u tạ�m tí�nh chừ vi�  kho� ng chí�nh thí�  kho� ng
thệ(  đừớ� c;  chừ vi�  tí�m cạ)u,  thí�  co�  thệ(  gạ�� p  vạ�n  đệ) .  To� i
nhạ�� n thạ�y Phạ�p Luạ�n cu� ạ nhiệ)u ho� c việ�n lạ�u nạ�m bi�
biệ�n hí�nh. Tạ� i sạo vạ�� y? Chừ vi� luyệ��n tạ� p lạ4n vớ� i nhừ$ ng
thừ�  khạ� c, chừ vi� đạ$  muo� n nhừ$ ng thừ�  cu� ạ ngừớ� i khạ� c.
Vạ�� y sạo Phạ�p Luạ�n kho� ng bạ�o ho��  chừ vi�? [Khi] đạ$  cạ�p
cho chừ vi�, [Phạ�p Luạ�n] chí�nh lạ�  thừ�  cu� ạ chừ vi�, phạ� i
chi�u  chi  pho� i  cu� ạ  y�  thừ� c  chừ vi�.  Chừ vi�  mong gí�  thí�
kho� ng ại cạn thiệ��p, đo�  lạ�  mo�� t  [Phạ�p] ly�  trong vu$  tru� .
Chừ vi� kho� ng muo� n tu, [thí�] kho� ng ại cừớ$ ng chệ�  chừ vi�
tu,  [nệ�u lạ�m thệ� ] thí�  cu$ ng từớng đừớng vớ� i lạ�m việ�� c
xạ�u.  Ai co�  thệ(  cừớ$ ng chệ�  chừ vi�  thạy đo( i  tạ�m chừ vi�
đừớ� c? Chừ vi� từ�  đạ�� t yệ�u cạ)u cho mí�nh tho� i. Lạ�y cạ� i sớ�
trừớ� ng cu� ạ mo� i ngừớ� i,  lạ�  nhạ�� n đu�  thừ�  từ�  mo� i ngừớ� i;
nạy luyệ��n co� ng nạ�y,  mại luyệ��n  co� ng kiạ,  mu� c đí�ch lạ�
chừ$ ạ bệ��nh, ho� i bệ��nh co�  chừ$ ạ đừớ� c kho� ng? Kho� ng chừ$ ạ
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đừớ� c, chí� trí� hoạ$n no�  vệ)  sạu nạ�y tho� i. Tu luyệ��n tạ� i cạo
tạ)ng, cạ)n phạ� i giạ�ng vạ�n đệ)  chuyệ�n nhạ� t: phạ� i vừ$ ng tu
thệo mo�� t mo� n; [khi đạ$ ] thệo mo� n phạ�p tu nạ�o, [thí� chí�]
đệ(  tạ�m tu luyệ��n mo� n ạ� y, cừ�  thệo mo� n ạ� y cho đệ�n khại
co� ng khại  ngo�� ;  [ro) i]  chừ vi�  mớ� i  co�  thệ(  chuyệ(n  co� ng
phạ�p tạ� i tu, vạ�  đo�  lạ�  mo�� t bo��  [co� ng phạ�p] khạ� c. Bớ� i ví�
nhừ$ ng thừ�  chạ�n chí�nh đừớ� c truyệ)n lạ� i ạ� y, lạ�  nhừ$ ng thừ�
đừớ� c truyệ)n lạ� i từ�  rạ� t xạ xừạ; co�  quạ�  trí�nh diệ4n hoạ�  rạ� t
phừ� c tạ� p. Co�  ngừớ� i luyệ��n co� ng thệo cạ�m giạ� c; ho� i cạ�m
giạ� c cu� ạ chừ vi� co�  nghí$ạ gí�? Kho� ng lạ�  gí� hệ� t. Quạ�  trí�nh
diệ4n hoạ�  thạ�� t sừ�  diệ4n rạ tạ� i kho� ng giạn khạ� c, vo�  cu� ng
phừ� c tạ� p vạ�  huyệ)n diệ��u; sại mo�� t chu� t lạ�  kho� ng đừớ� c; ví�
nhừ mo�� t thiệ� t bi� chí�nh xạ� c, chí� thệ�m mo�� t linh kiệ��n lạ�
vạ�o lạ�  ho� ng ngạy. Thạ�n thệ(  chừ vi� tạ� i tạ� t cạ�  cạ� c kho� ng
giạn đệ)u biệ�n đo( i, huyệ)n diệ��u phi thừớ� ng, sại mo�� t ty�  lạ�
kho� ng thệ(  đừớ� c. To� i chạOng đạ$  giạ�ng ro$  cho chừ vi�, rạHng
‘tu tạ� i từ�  ky� , co� ng tạ� i sừ phu� ’. [Nệ�u] chừ vi� tuy�  tiệ��n lạ� y
nhừ$ ng thừ�  cu� ạ ngừớ� i khạ� c, thệ�m chu� ng vạ�o đạ�y, [thí�]
nhừ$ ng tí�n từ� c khạ� c sệ$  cạn nhiệ4u đệ�n phạ�p mo� n nạ�y, ro) i
chừ vi� sệ$  bi� lệ�� ch; hớn nừ$ ạ no�  sệ$  phạ�n ạ�nh vạ�o xạ$  ho�� i
ngừớ� i  thừớ� ng,  đệm  lạ� i  nhừ$ ng  điệ)u  phiệ)n  phừ� c  nới
ngừớ� i  thừớ� ng; đo�  lạ�  ví�  chừ vi�  thệo đuo( i,  ngừớ� i  khạ� c
kho� ng thệ(  quạ�n;  đo�  [cu$ ng] lạ�  vạ�n  đệ)  ngo��  tí�nh.  Đo) ng
thớ� i chừ vi� thệ�m nhừ$ ng thừ�  ạ� y đạ$  lạ�m loạ� n hệ� t co� ng
[cu� ạ mí�nh], chừ vi� sệ$  kho� ng thệ(  tu đừớ� c nừ$ ạ; sệ$  xuạ� t
hiệ��n vạ�n đệ)  nạ�y. To� i cu$ ng kho� ng bạ�o mo� i ngừớ� i phạ� i
ho� c Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p. Chừ vi� kho� ng ho� c Phạ�p Luạ�n
Đạ� i  Phạ�p,  [mạ� ]  chừ vi�  đừớ� c chạ�n truyệ)n ớ�  mo�� t  co� ng
phạ�p khạ� c, to� i cu$ ng tạ�n thạ�nh. Nhừng to� i no� i vớ� i chừ vi�
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rạHng, tu luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng [mo�� t cạ� ch] chạ�n chí�nh, chạ0 c
chạ0n cu$ ng yệ�u cạ)u chuyệ�n nhạ� t.  Co�  mo�� t  điệ(m to� i no� i
vớ� i chừ vi� rạHng: hiệ��n nạy truyệ)n co� ng chạ�n chí�nh lệ�n
cạo tạ)ng gio� ng nhừ to� i đạ�y, thí� kho� ng hệ)  co�  mo�� t ngừớ� i
thừ�  hại lạ�m đạ�u. Sạu nạ�y chừ vi� sệ$  hiệ(u đừớ� c to� i đạ$  lạ�m
nhừ$ ng gí� cho chừ vi�; vạ�� y nệ�n hy vo� ng rạHng ngo��  tí�nh cu� ạ
chừ vi�  kho� ng quạ�  thạ�p.  Co�  rạ� t  nhiệ)u ngừớ� i  muo� n tu
luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng; hiệ��n nạy no�  đừớ� c bạ�y ngạy trừớ� c
mạ�� t  chừ vi�,  chừ vi�  co�  lệ$  co� n chừạ phạ�n ừ� ng đừớ� c gí�;
chừ vi� đi [khạ0p] nới đệ(  bạ� i sừ, to� n bạo nhiệ�u tiệ)n, [mạ� ]
chừ vi�  tí�m chạOng đừớ� c.  Ho� m nạy [no� ]  đừớ� c  đạ�� t  đệ�n
co( ng nhạ�  chừ vi�, phạ� i chạ�ng chừ vi� vạ4n kho� ng nhạ�� n rạ!
Đo�  lạ�  vạ�n đệ)  co�  ngo��  hạy kho� ng, cu$ ng chí�nh lạ�  vạ�n đệ)  co�
thệ(  [cừ� u] đo��  đừớ� c hạy kho� ng.
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Bài giảng thứ hai

Vấn đề liên quan đến thiên mục

Co�  nhiệ)u  khí�  co� ng  sừ  cu$ ng  bạ�n  vệ)  mo�� t  so�  tí�nh
huo� ng [liệ�n quạn] đệ�n ‘thiệ�n mu� c’; nhừng Phạ�p tạ� i cạ� c
tạ)ng khạ� c nhạu co�  cạ� c hí�nh thừ� c hiệ(n hiệ��n khạ� c nhạu.
Ngừớ� i  tu luyệ��n đệ�n tạ)ng nạ�o,  ho�  chí�  thạ�y đừớ� c cạ�nh
từớ� ng trong tạ)ng đo� ;  chạ�n  từớ� ng vừớ� t  trệ�n  tạ)ng đo�
[thí�]  ho�  kho� ng nhí�n thạ�y,  cu$ ng kho� ng tin; do vạ�� y,  ho�
cho rạHng chí� nhừ$ ng gí� từ�  mí�nh nhí�n thạ�y tạ� i tạ)ng nạ�y
mớ� i lạ�  đu� ng. Khi ho�  chừạ tu luyệ��n đệ�n mo�� t  tạ)ng cạo
nạ�o đo� , [thí�] ho�  cho rạHng nhừ$ ng thừ�  ạ� y [tạ� i đo� ] kho� ng
to) n  tạ� i,  cu$ ng kho� ng thệ(  tin;  đạ�y  lạ�  do tạ)ng  [cu� ạ  ho� ]
quyệ� t đi�nh; từ từớ� ng cu� ạ ho�  cu$ ng kho� ng thệ(  thạ�ng hoạ
lệ�n trệ�n đừớ� c. Nệ�n cu$ ng no� i, vệ)  vạ�n đệ)  thiệ�n mu� c cu� ạ
con ngừớ� i, thí� co�  ngừớ� i giạ�ng thệ�  nạ�y, co�  ngừớ� i giạ�ng
thệ�  kiạ; kệ� t  quạ�  giạ�ng đệ�n loạ� n cạ�  lệ�n; ro� t cuo�� c cu$ ng
kho� ng ại co�  thệ(  giạ� i thí�ch vệ)  [vạ�n đệ)  thiệ�n mu� c] cho ro$
rạ�ng cạ� ; thạ�� t rạ, [vạ�n đệ) ] thiệ�n mu� c ạ� y cu$ ng kho� ng thệ(
từ�  tạ)ng thạ�p mạ�  giạ�ng cho ro$  đừớ� c đạ�u. Trong quạ�  khừ� ,
ví� kệ� t cạ�u cu� ạ thiệ�n mu� c thuo�� c vệ)  bí� mạ�� t trong nhừ$ ng
bí�  mạ�� t,  kho� ng cho ngừớ� i  thừớ� ng biệ� t  đừớ� c,  cho nệ�n
li�ch sừ�  xừạ nạy cu$ ng kho� ng hệ)  co�  ại giạ�ng vệ)  no� . Vạ�  lạ� i
tạ� i đạ�y chu� ng to� i cu$ ng kho� ng xoạy quạnh ly�  luạ�� n trong
quạ�  khừ�  mạ�  giạ�ng [vệ)  thiệ�n mu� c]; chu� ng to� i sệ$  du� ng
khoạ ho� c hiệ��n đạ� i,  du� ng ngo� n ngừ$  hiệ��n đạ� i no� ng cạ� n
nhạ� t đệ(  giạ�ng vệ)  [thiệ�n mu� c] nạ�y, vạ�  giạ�ng vệ)  vạ�n đệ)
cạ�n bạ�n cu� ạ no� .
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Thiệ�n mu� c mạ�  chu� ng to� i  no� i,  thừ� c chạ� t lạ�  tạ� i  cho4
giừ$ ạ hại lo� ng mạ�y cu� ạ con ngừớ� i di�ch lệ�n trệ�n mo�� t chu� t
[ro) i]  no� i  đệ�n vi�  trí�  thệ(  tu� ng quạ� ;  đo�  lạ�  đừớ� ng tho� ng
chí�nh1. Thạ�n thệ(  co� n co�  rạ� t nhiệ)u con mạ0 t [khạ� c nừ$ ạ];
Đạ� o giạ giạ�ng mo4 i mo�� t khiệ�u chí�nh lạ�  mo�� t con mạ0 t. Đạ� o
giạ go� i huyệ�� t vi� cu� ạ thạ�n thệ(  lạ�  ‘khiệ�u’, co� n Trung Ý go� i
lạ�  ‘huyệ�� t  vi�’.  Phạ�� t  giạ giạ�ng mo4 i lo4  chạ�n lo� ng chí�nh lạ�
mo�� t con mạ0 t; vạ�� y nệ�n co�  ngừớ� i du� ng tại mạ�  ho� c chừ$ ; co�
[ngừớ� i]  du� ng  tạy,  du� ng  gạ�y  mạ�  nhí�n;  lạ� i  co�  [ngừớ� i]
du� ng chạ�n mạ�  nhí�n, du� ng bu� ng mạ�  nhí�n; tạ� t cạ�  đệ)u co�
thệ(  [xạ�y rạ].

Giạ�ng đệ�n thiệ�n mu� c, chu� ng to� i trừớ� c hệ� t no� i mo�� t
chu� t vệ)  cạ�� p mạ0 t thi�t nạ�y cu� ạ con ngừớ� i chu� ng tạ. Hiệ��n
nạy co�  mo�� t so�  ngừớ� i cho rạHng cạ�� p mạ0 t nạ�y co�  thệ(  nhí�n
thạ�y bạ� t kệ(  vạ�� t chạ� t nạ�o, bạ� t kệ(  vạ�� t thệ(  nạ�o trong thệ�
giớ� i chu� ng tạ. Do vạ�� y, co�  mo�� t so�  ngừớ� i đạ$  hí�nh thạ�nh
mo�� t thừ�  quạn niệ��m co�  chạ�p; ho�  cho rạHng chí� nhừ$ ng gí�
nhí�n thạ�y đừớ� c tho� ng quạ con mạ0 t  nạ�y  mớ� i  đu� ng lạ�
điệ)u thừ� c tạ� i; co� n điệ)u ho�  nhí�n kho� ng thạ�y thí�  kho� ng
thệ(  tin. Trừớ� c đạ�y ngừớ� i nhừ thệ�  đừớ� c xệm lạ�  ‘ngo��  tí�nh
kho� ng to� t’; cu$ ng co�  ngừớ� i giạ�ng kho� ng ro$  rạ�ng ví�  sạo
ngo��  tí�nh kho� ng to� t. ‘Kho� ng thạ�y thí� kho� ng tin’, cạ�u nạ�y
thoạ� t nghệ rạ� t hớ� p ly� . Nhừng từ�  mo�� t tạ)ng hới cạo hớn
mo�� t chu� t mạ�  xệ� t, [thí�] no�  kho� ng co� n hớ� p ly�  nừ$ ạ. Bạ� t kệ(
mo�� t  thớ� i-kho� ng  nạ�o  đệ)u  do  vạ�� t  chạ� t  cạ�u  thạ�nh;  tạ� t
nhiệ�n  cạ� c  thớ� i-kho� ng khạ� c  nhạu co�  kệ� t  cạ�u  vạ�� t  chạ� t

1 Chủ thông đạo: đường thông chính. Phó thông đạo: đường thông phụ.
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khạ� c nhạu, co�  cạ� c chu� ng hí�nh thừ� c hiệ(n hiệ��n cu� ạ cạ� c
thệ(  sinh mệ��nh khạ� c nhạu.

To� i dạ4n ví� du�  nạ�y cho mo� i ngừớ� i; trong Phạ�� t giạ�o
giạ�ng rạHng hệ� t  thạ�y hiệ��n từớ� ng cu� ạ xạ$  ho�� i  nhạ�n loạ� i
đệ)u lạ�  huyệ4n từớ� ng, kho� ng thạ�� t. Huyệ4n từớ� ng lạ�  sạo?
Vạ�� t thệ(  nạ�y thừ� c tạ� i rạ�nh rạ�nh bạ�y đạ�� t ớ�  đạ�y, ại co�  thệ(
bạ�o lạ�  giạ�  đừớ� c? Hí�nh thừ� c to) n tạ� i  cu� ạ vạ�� t  thệ(  lạ�  thệ�
nạ�y; nhừng hí�nh thừ� c biệ(u hiệ��n cu� ạ no�  lạ� i  khạ� c.  Co� n
con mạ0 t chu� ng tạ co�  mo�� t co� ng nạ�ng: [no� ] co�  thệ(  từ�  vạ�� t
thệ(  cu� ạ kho� ng giạn vạ�� t chạ� t chu� ng tạ mạ�  đừạ đệ�n mo�� t
trạ� ng thạ� i [hí�nh từớ� ng] co�  đi�nh mạ�  chu� ng tạ nhí�n thạ�y
hiệ��n  nạy.  Thừ� c  rạ  no�  kho� ng  phạ� i  lạ�  trạ� ng  thạ� i  ạ� y;
[ngạy] tạ� i kho� ng giạn cu� ạ chu� ng tạ no�  cu$ ng kho� ng phạ� i
trạ� ng thạ� i  nhừ vạ�� y.  Ví�  nhừ nhí�n quạ kí�nh hiệ(n vi thí�
thạ�y con ngừớ� i rạ sạo? Toạ�n bo��  thạ�n thệ(  tro� ng thạ�� t lới
lo� ng; do nhừ$ ng phạ�n từ�  nho�  cạ�u thạ�nh; nhừ nhừ$ ng hạ� t
cạ� t, nhừ nhừ$ ng dạ� ng hạ� t, luo� n vạ�� n đo�� ng; điệ��n từ�  luo� n
chuyệ(n đo�� ng quạnh hạ� t nhạ�n nguyệ�n từ� ; toạ�n bo��  thạ�n
thệ(  luo� n  lạy  đo�� ng,  luo� n  vạ�� n  đo�� ng.  Bệ)  mạ�� t  thạ�n  thệ(
[cu$ ng] kho� ng trớn nhạdn, kho� ng đệ)u đạ�� n. Bạ� t kệ(  loạ� i vạ�� t
thệ(  nạ�o trong vu$  tru� , [nhừ] thệ�p, sạ0 t, đạ�  đệ)u nhừ vạ�� y;
thạ�nh  phạ)n  phạ�n  từ�  bệ�n  trong  chu� ng  đệ)u  luo� n  vạ�� n
đo�� ng; chừ vi�  kho� ng thệ(  thạ�y đừớ� c toạ�n bo��  hí�nh thừ� c
cu� ạ chu� ng; thừ� c rạ chu� ng kho� ng o( n đi�nh. Chiệ�c bạ�n nạ�y
cu$ ng đạng lạy đo�� ng, nhừng con mạ0 t nhí�n kho� ng thạ�y
đừớ� c chạ�n từớ� ng; cạ�� p mạ0 t [thi�t] nạ�y lạ�m cho ngừớ� i tạ
nhí�n sại nhừ thệ� .
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Kho� ng phạ� i  lạ�  chu� ng tạ kho� ng thệ(  thạ�y đừớ� c cạ� c
thừ�  ớ�  vi quạn, kho� ng phạ� i lạ�  con ngừớ� i kho� ng co�  bạ�n
sừ�  ạ� y; mạ�  nguyệ�n con ngừớ� i sinh rạ đừớ� c trạng bi� đạ)y
đu�  bạ�n sừ�  đo� ,  [vạ� ] co�  thệ(  nhí�n thạ�y đừớ� c nhừ$ ng thừ�
đệ�n mo�� t [mừ� c] vi quạn nhạ� t đi�nh. Chí�nh lạ�  từ�  khi con
ngừớ� i chu� ng tạ co�  cạ�� p mạ0 t tạ� i kho� ng giạn vạ�� t chạ� t nạ�y,
mạ�  con ngừớ� i  mớ� i  thạ�y giạ�  từớ� ng,  lạ�m cho ngừớ� i  tạ
nhí�n kho� ng thạ�y [chạ�n từớ� ng]. Do đo�  ngạ�y xừạ giạ�ng
rạHng, nhừ$ ng ại [nệ�u] kho� ng thạ�y lạ�  kho� ng thừ� ạ nhạ�� n,
thí� trong giớ� i tu luyệ��n xừạ nạy luo� n cho rạHng ngo��  tí�nh
loạ� i  ngừớ� i  ạ� y  kho� ng  to� t,  đạ$  bi�  giạ�  từớ� ng  cu� ạ  ngừớ� i
thừớ� ng lạ�m mệ�  hoạ�� c, đạ$  mệ�  trong ngừớ� i thừớ� ng; to� n
giạ�o xừạ nạy vạ4n giạ�ng cạ�u ạ� y; [vạ� ] chu� ng to� i thạ�y rạHng
no�  cu$ ng co�  ly� .

Cạ�� p  mạ0 t  [thi�t]  nạ�y  co�  thệ(  từ�  nhừ$ ng  thừ�  trong
kho� ng  giạn  vạ�� t  chạ� t  hiệ��n  hừ$ u  mạ�  co�  đi�nh  đệ�n  mo�� t
trạ� ng thạ� i; ngoạ� i đo�  rạ, no�  kho� ng co�  tạ� c du� ng gí� đạ�ng
kệ( . [Khi] ngừớ� i tạ nhí�n mo�� t vạ�� t, [thí�] cu$ ng kho� ng phạ� i
trừ� c tiệ�p từ�  cạ�� p mạ0 t mạ�  lệ�n hí�nh; con mạ0 t cu$ ng gio� ng
nhừ o� ng kí�nh mạ�y ạ�nh, chí� co�  tạ� c du� ng cu� ạ loạ� i co� ng cu�
ạ� y tho� i. [Khi] nhí�n xạ, o� ng kí�nh sệ$  kệ�o dạ� i rạ, [vạ� ] con
mạ0 t cu� ạ chu� ng tạ cu$ ng lạ� i  co�  tạ� c du� ng nhừ thệ� ;  [khi]
nhí�n vạ�o cho4  to� i, đo) ng từ�  [con mạ0 t] cạ)n mớ�  to rạ, [vạ�
khi] mạ�y ạ�nh chu� p hí�nh tạ� i  cho4  to� i,  [thí�]  lo4  o� ng kí�nh
cu$ ng cạ)n mớ�  to hớn; nệ�u kho� ng nhừ thệ�  thí� lừớ� ng phới
sạ�ng kho� ng đu� , [ạ�nh thu đừớ� c] sệ$  bi� to� i; [khi] đi rạ nới
rạ� t nhiệ)u ạ�nh sạ�ng ớ�  bệ�n ngoạ� i, đo) ng từ�  [con mạ0 t] cạ)n
lạ�� p từ� c thu nho� , nệ�u kho� ng nhừ thệ�  thí� loạ�  mạ0 t, nhí�n gí�
cu$ ng kho� ng ro$ ; mạ�y ạ�nh cu$ ng [thệo] nguyệ�n ly�  ạ� y, lo4

Vấn đề liên quan đến thiên mục 59



o� ng kí�nh cu$ ng cạ)n thu nho�  lạ� i. No�  chí� co�  thệ(  thạ�u nhạ�� n
[hí�nh ạ�nh] vạ�� t thệ( , no�  chí� lạ�  mo�� t thừ�  co� ng cu� . Chu� ng tạ
thạ�� t  sừ�  nhí�n  thạ�y  đừớ� c  mo�� t  thừ�  gí�,  thạ�y  mo�� t  ngừớ� i
[hạy] thạ�y mo�� t hí�nh thừ� c to) n tạ� i cu� ạ mo�� t vạ�� t thệ( , thí� đo�
lạ�  do hí�nh ạ�nh hí�nh thạ�nh trệ�n đạ� i nạ$o cu� ạ con ngừớ� i.
Nhừ vạ�� y, tho� ng quạ con mạ0 t nạ�y nhí�n, ro) i lạ� i tho� ng quạ
dạ�y thạ)n kinh thi� giạ� c truyệ)n dạ4n đệ�n thệ(  tu� ng quạ�  ớ�
nừ� ạ phạ)n sạu đạ� i nạ$o; tạ� i khu vừ� c ạ� y no�  phạ�n ạ�nh hí�nh
ạ�nh lệ�n đo� .  Nghí$ạ lạ�  phạ�n ạ�nh hí�nh ạ�nh thạ�� t  sừ�  nhí�n
thạ�y đừớ� c, lạ�  mo�� t bo��  phạ�� n cu� ạ thệ(  tu� ng quạ�  trong đạ� i
nạ$o cu� ạ chu� ng tạ; y ho� c hiệ��n đạ� i cu$ ng nhạ�� n thừ� c điệ(m
nạ�y.

Khại [mớ� ] thiệ�n mu� c mạ�  chu� ng to� i giạ�ng chí�nh lạ�
trạ�nh việ�� c mớ�  dạ�y thạ)n kinh thi� giạ� c cu� ạ con ngừớ� i; ớ�
cho4  giừ$ ạ hại lo� ng mạ�y [chu� ng to� i] sệ$  đạ�nh tho� ng rạ mo�� t
đừớ� ng, cho phệ�p thệ(  tu� ng quạ�  co�  thệ(  trừ� c tiệ�p nhí�n rạ
ngoạ� i; đo�  go� i lạ�  ‘khại thiệ�n mu� c’. Co�  ngừớ� i nghí$: Điệ)u
nạ�y cu$ ng kho� ng thừ� c tệ� , cạ�� p mạ0 t nạ�y ro� t cuo�� c cu$ ng co�
tạ� c  du� ng lạ�m co� ng cu�  ạ� y,  no�  co�  thệ(  thạ�u  nhạ�� n  [hí�nh
ạ�nh] vạ�� t thệ( , kho� ng co�  con mạ0 t nạ�y thí� kho� ng thệ(  đừớ� c.
Giạ� i phạ4u y ho� c hiệ��n đạ� i cu$ ng đạ$  phạ� t hiệ��n rạHng, nừ� ạ
bo��  phạ�� n  phí�ạ  trừớ� c  [cu� ạ]  thệ(  tu� ng quạ� ,  no�  đạ$  đừớ� c
trạng bi� mo�� t kệ� t cạ�u to(  chừ� c đạ)y đu�  cu� ạ [mo�� t] con mạ0 t
ngừớ� i. Ví� no�  đạ�� t ớ�  vi� trí� bệ�n trong so�  nạ$o, nệ�n ngừớ� i tạ
giạ�ng rạHng no�  lạ�  mo�� t  con mạ0 t  thoạ� i  hoạ� .  [Du� ]  đo�  co�
đu� ng  lạ�  con mạ0 t  thoạ� i  hoạ�  hạy  kho� ng,  giớ� i  tu  luyệ��n
chu� ng to� i vạ4n bạ�o lừu [quạn điệ(m cu� ạ mí�nh]. Vạ�  du�  sạo
thí� y ho� c hiệ��n đạ� i cu$ ng đạ$  co� ng nhạ�� n rạHng tạ� i vi� trí� ạ� y
trong so�  nạ$o ngừớ� i  co�  mo�� t  con mạ0 t.  Chu� ng to� i  đạ�nh
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tho� ng  rạ  mo�� t  đừớ� ng  nhạ0m  vạ�o  chí�nh  điệ(m  ạ�y;  [no� ]
chí�nh lạ�  từớng hớ� p vớ� i nhạ�� n thừ� c cu� ạ y ho� c hiệ��n đạ� i.
Con mạ0 t  nạ�y  kho� ng gạ�y  cho ngừớ� i  tạ giạ�  từớ� ng nhừ
cạ�� p mạ0 t thi�t kiạ cu� ạ chu� ng tạ, no�  co�  thệ(  thạ�y đừớ� c bạ�n
chạ� t cu� ạ sừ�  vạ�� t, thạ�y đừớ� c bạ�n chạ� t cu� ạ vạ�� t chạ� t. Do đo� ,
vớ� i  ngừớ� i  co�  thiệ�n mu� c tạ)ng rạ� t  cạo,  ho�  co�  thệ(  nhí�n
xuyệ�n quạ kho� ng giạn chu� ng tạ mạ�  thạ�y đừớ� c nhừ$ ng
thớ� i-kho� ng khạ� c, co�  thệ(  thạ�y đừớ� c nhừ$ ng cạ�nh từớ� ng
mạ�  ngừớ� i thừớ� ng kho� ng thạ�y; ngừớ� i ớ�  tạ)ng kho� ng cạo
co�  thệ(  co�  lừ� c xuyệ�n thạ�u, cạ� ch từớ� ng khạ�n vạ�� t, thạ�u thi�
nhạ�n thệ( ; no�  co�  đạ)y đu�  co� ng nạ�ng nhừ thệ� .

Phạ�� t  giạ giạ�ng ngu$  tho� ng: nhu� c nhạ$n tho� ng, thiệ�n
nhạ$n  tho� ng,  huệ��  nhạ$n  tho� ng,  Phạ�p nhạ$n tho� ng,  Phạ�� t
nhạ$n  tho� ng.  Đo�  lạ�  nạ�m tạ)ng lớ� n  cu� ạ  thiệ�n mu� c;  mo4 i
mo�� t  tạ)ng  lạ� i  phạ�n  thạ�nh  thừớ� ng,  trung,  hạ� .  Đạ� o  giạ
giạ�ng chí�n lạ)n chí�n lạ�  tạ�m mừới mo� t tạ)ng Phạ�p nhạ$n.
Tạ� i  đạ�y  chu� ng  to� i  khại  thiệ�n  mu� c  cho  mo� i  ngừớ� i;
nhừng kho� ng khại mớ�  tạ� i [tạ)ng] thiệ�n nhạ$n tho� ng hoạ�� c
thạ�p hớn. Tạ� i sạo? Tuy rạHng chừ vi� ngo) i đạ�y đạ$  bạ0 t đạ)u
tu luyệ��n  ro) i,  nhừng chừ vi�  ro� t  rạ�o  cu$ ng mớ� i  vừ� ạ  từ�
ngừớ� i  thừớ� ng  mạ�  bừớ� c  lệ�n,  co� n  co�  nhiệ)u  tạ�m  chạ�p
trừớ� c cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng chừạ hệ)  vừ� t bo� . Nệ�u khại mớ�
tạ� i [tạ)ng] thiệ�n nhạ$n tho� ng hoạ�� c thạ�p hớn, thí� chừ vi� sệ$
xuạ� t hiệ��n cạ� i mạ�  ngừớ� i thừớ� ng coi lạ�  co� ng nạ�ng đạ�� c di�,
chừ vi� sệ$  cạ� ch từớ� ng khạ�n vạ�� t, thạ�u thi� nhạ�n thệ( . Nệ�u
chu� ng  to� i  truyệ)n  co� ng  nạ�ng  nhừ  thệ�  nạ�y  trệ�n  diệ��n
ro�� ng, ại ại cu$ ng đừớ� c khại mớ�  đệ�n trí�nh đo��  ạ� y, thí�  sệ$
cạn nhiệ4u nghiệ�m tro� ng đệ�n xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng, [sệ$ ]
phạ�  hoạ� i trạ� ng thạ� i xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng. Quo� c giạ cớ
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mạ�� t chạOng thệ(  giừ$  đừớ� c; ngừớ� i tạ co�  mạ�� c quạ)n ạ�o hạy
kho� ng thí� cu$ ng nhừ nhạu; ngừớ� i ớ�  trong pho� ng, chừ vi�
ớ�  ngoạ� i cu$ ng nhí�n thạ�y đừớ� c; đi ngoạ� i đừớ� ng thạ�y vệ�
so�  thí� vệ�  giạ� i nhạ� t co�  thệ(  bi� chừ vi� lạ� y trừớ� c; kho� ng thệ(
nhừ thệ�  đừớ� c!  Mo� i  ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm,  [nệ�u]  ại  ại
cu$ ng đừớ� c khại thiệ�n mu� c đệ�n [tạ)ng] thiệ�n nhạ$n tho� ng,
[thí�]  co�  co� n  lạ�  xạ$  ho�� i  nhạ�n  loạ� i  kho� ng?  Cạn  nhiệ4u
nghiệ�m tro� ng đệ�n  hí�nh thừ� c  cu� ạ  xạ$  ho�� i  nhạ�n  loạ� i  lạ�
điệ)u tuyệ�� t  đo� i  kho� ng đừớ� c phệ�p.  Nệ�u to� i  mạ�  thạ�� t  sừ�
giu� p chừ vi� khại mớ�  đệ�n tạ)ng nạ�y, thí� chừ vi� co�  thệ(  lạ�� p
từ� c  trớ�  thạ�nh  khí�  co� ng  sừ.  Co�  ngừớ� i  trừớ� c  đạ�y  chí�
mong muo� n  lạ�m  khí�  co� ng  sừ;  giớ�  thiệ�n  mu� c  [đừớ� c]
khại mớ� , [thí� ho� ] co�  thệ(  coi bệ��nh cho ngừớ� i khạ� c. To� i
sạo lạ� i dạ4n chừ vi� lạ� c sạng đừớ� ng tạ�  nhừ vạ�� y đừớ� c?

Vạ�� y to� i sệ$  khại mớ�  [thiệ�n mu� c] cho chừ vi� đệ�n tạ)ng
nạ�o? To� i khại mớ�  [thiệ�n mu� c] cho chừ vi� trừ� c tiệ�p đệ�n
tạ�� n tạ)ng huệ��  nhạ$n tho� ng. Khại mớ�  tạ� i tạ)ng cạo hớn, thí�
tạ�m tí�nh chừ vi� kho� ng đu� ; khại mớ�  tạ� i tạ)ng thạ�p hớn,
thí� phạ�  hoạ� i nghiệ�m tro� ng trạ� ng thạ� i cu� ạ xạ$  ho�� i ngừớ� i
thừớ� ng.  Khại  mớ�  đệ�n  huệ��  nhạ$n  tho� ng,  [thí�]  chừ  vi�
kho� ng co�  bạ�n  sừ�  nhừ cạ� ch  từớ� ng khạ�n  vạ�� t,  thạ�u  thi�
nhạ�n  thệ( ,  nhừng  chừ  vi�  lạ� i  co�  thệ(  thạ�y  đừớ� c  cạ�nh
từớ� ng to) n tạ� i nới kho� ng giạn khạ� c. Vạ�� y no�  co�  lớ� i í�ch gí�?
No�  co�  thệ(  tạ�ng cừớ� ng tí�n tạ�m luyệ��n co� ng cu� ạ chừ vi�;
[khi]  chừ  vi�  thạ�y  rạ�nh  rạ�nh  nhừ$ ng  điệ)u  mạ�  ngừớ� i
thừớ� ng nhí�n kho� ng thạ�y, [thí�] chừ vi� hiệ(u rạHng chu� ng
thạ�� t sừ�  to) n tạ� i. Bạ�y giớ�  thí� du�  chừ vi� nhí�n đừớ� c ro$  cu$ ng
vạ�� y, kho� ng đừớ� c ro$  cu$ ng vạ�� y, [thiệ�n mu� c] sệ$  đừớ� c khại
mớ�  đệ�n tạ)ng nạ�y; đo� i vớ� i việ�� c  luyệ��n co� ng cu� ạ chừ vi�

62 Vấn đề liên quan đến thiên mục



đệ)u co�  lớ� i í�ch. Ngừớ� i  thạ�� t  sừ�  tu Đạ� i Phạ�p, [nệ�u] tuạ�n
thệo chạ�� t chệ$  yệ�u cạ)u đệ)  cạo tạ�m tí�nh, [thí�] đo� c cuo� n
sạ� ch nạ�y [cu$ ng sệ$ ] co�  hiệ��u quạ�  nhừ vạ�� y.

Điệ)u gí� quyệ� t đi�nh tạ)ng cu� ạ thiệ�n mu� c con ngừớ� i?
Kho� ng phạ� i lạ�  sạu khi khại thiệ�n mu� c cho chừ vi� thí� cạ� i
gí�  [chừ vi�] cu$ ng co�  thệ(  nhí�n thạ�y; kho� ng phạ� i thệ� ; no�
co� n co�  sừ�  phạ�n chiạ tạ)ng thừ� . Vạ�� y tạ)ng ạ� y lạ�  do điệ)u gí�
quyệ� t đi�nh? Co�  bạ nhạ�n to� : nhạ�n to�  thừ�  nhạ� t chí�nh lạ�
thiệ�n mu� c con ngừớ� i cạ)n phạ� i co�  từ�  trong rạ đệ�n ngoạ� i
mo�� t trừớ� ng, mạ�  chu� ng to� i go� i lạ�  ‘khí� tinh hoạ’. No�  đo� ng
vại tro�  gí�? No�  từớng từ�  nhừ mạ�n huy�nh quạng cu� ạ TV:
nệ�u chạOng đừớ� c trạ�ng huy�nh quạng {phosphor} thí� sạu
khi bạ�� t TV lệ�n no�  {TV} chí� lạ�  bo� ng đệ�n điệ��n: chí� co�  ạ�nh
sạ�ng  mạ�  kho� ng  co�  hí�nh  ạ�nh.  Chí�nh  lạ�  nhớ�  co�  trạ�ng
huy�nh quạng, no�  mớ� i  co�  thệ(  hiệ(n thi�  hí�nh ạ�nh đừớ� c.
Tạ� t  nhiệ�n,  ví�  du�  nạ�y  cu$ ng  kho� ng  thạ�� t  khớ� p  lạ0m.  Ví�
chu� ng tạ nhí�n trừ� c tiệ�p,  co� n no�  {TV} phạ� i  tho� ng quạ
lớ� p huy�nh quạng đệ(  hiệ(n hí�nh; [nhừng] đạ� i khạ� i ngu�  y�
lạ�  vạ�� y. Chu� t xí�u khí� tinh hoạ nạ�y vo�  cu� ng trạ�n quy� ; [no� ]
lạ�  cạ�u thạ�nh từ�  mo�� t thừ�  rạ� t tinh hoạ đừớ� c tinh luyệ��n từ�
đừ� c. Tho� ng thừớ� ng khí� tinh hoạ nạ�y to) n tạ� i trong mo4 i
cạ�  nhạ�n đệ)u khạ� c nhạu; co�  lệ$  trong mo�� t vạ� n ngừớ� i mớ� i
co�  thệ(  tí�m thạ�y hại ngừớ� i ớ�  cu� ng mo�� t tạ)ng.

Tạ)ng cu� ạ thiệ�n mu� c trừ� c tiệ�p lạ�  thệ(  hiệ��n cu� ạ Phạ�p
trong vu$  tru�  nạ�y cu� ạ chu� ng tạ. No�  lạ�  điệ)u siệ�u thừớ� ng,
vạ�  co�  quạn hệ��  khạ�ng khí�t  vớ� i  tạ�m tí�nh cu� ạ ngừớ� i  tạ;
tạ�m tí�nh mo�� t  ngừớ� i mạ�  thạ�p, thí�  tạ)ng cu� ạ vi�  ạ� y cu$ ng
thạ�p. Ví� tạ�m tí�nh thạ�p, nệ�n khí� tinh hoạ vi� nạ�y tạ�n mạ� t
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nhiệ)u; co� n nệ�u tạ�m tí�nh ngừớ� i kiạ rạ� t cạo; vi� ạ� y từ�  bệ�
đệ�n  lớ� n  [so� ng]  trong  xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng,  đo� i  vớ� i
dạnh, lớ� i, mạ�u thuạ4n giừ$ ạ con ngừớ� i, lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n, vạ�
[đo� i vớ� i] thạ� t tí�nh lu� c du� c đệ)u coi rạ� t nhệ� , [thí�] khí� tinh
hoạ co�  thệ(  đừớ� c bạ�o to) n to� t hớn; do đo�  sạu khi khại
thiệ�n mu� c,  [vi�  nạ�y] nhí�n thạ�y đừớ� c ro$  rạ�ng hớn. Vớ� i
đừ� ạ trệ�  sạ�u tuo( i trớ�  xuo� ng, thí� sạu khi khại [thiệ�n mu� c]
sệ$  nhí�n hệ� t sừ� c ro$  rạ�ng; [vạ� ] khại mớ�  cu$ ng dệ4  dạ�ng, [to� i
no� i] mo�� t cạ�u liệ)n co�  thệ(  khại mớ�  ngạy.

[Ví�] sừ�  o�  nhiệ4m cu� ạ do� ng chạ�y lớ� n, cu� ạ thu� ng thuo� c
nhuo�� m lớ� n xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng,  [mạ� ]  điệ)u ngừớ� i  tạ
cho rạHng đu� ng, trệ�n thừ� c tệ�  rạ� t nhiệ)u khi lạ� i lạ�  sại. Con
ngừớ� i  ại  chạOng muo� n so� ng to� t? Mong muo� n so� ng to� t
ạ� y, co�  thệ(  phạ� i lạ�m to( n hạ� i đệ�n lớ� i í�ch ngừớ� i khạ� c, co�
thệ(  lạ�m tạ�ng trừớ� ng tạ�m ly�  từ�  từ cu� ạ con ngừớ� i, co�  thệ(
chiệ�m đoạ� t lớ� i í�ch ngừớ� i khạ� c, nạ� t do� i ngừớ� i khạ� c, gạ�y
thiệ�� t  hạ� i  ngừớ� i  khạ� c.  Chí�  ví�  lớ� i  í�ch  cạ�  nhạ�n,  ớ�  cho� n
ngừớ� i thừớ� ng mạ�  trạnh mạ�  đạ�u, vạ�� y chạOng phạ� i từớng
phạ�n vớ� i  đạ�� c  tí�nh cu� ạ  vu$  tru�  lạ�  gí�?  Do vạ�� y,  điệ)u con
ngừớ� i cho lạ�  đu� ng, no�  lạ� i kho� ng nhạ� t đi�nh lạ�  đu� ng. Khi
giạ�o du� c cho trệ�  nho� , ví� muo� n từớng lại sạu nạ�y co�  thệ(
xạ� c lạ�� p cho4  đừ� ng trong xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng nệ�n ngừớ� i
lớ� n thừớ� ng hạy dạ� y bạ�o ngạy từ�  tạ�m bệ� : “con phạ� i biệ� t
so� ng kho� n khệ�o”. Từ�  vu$  tru�  chu� ng tạ mạ�  xệ� t thí�  thạ�y
“kho� n khệ�o” ạ� y đạ$  sại quạ�  ro) i; bớ� i ví�  chu� ng to� i giạ�ng
tuy�  ky�  từ�  nhiệ�n, đo� i vớ� i lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n cạ)n coi nhệ� . No�
mạ�  kho� n kiệ(u ạ� y,  chí�nh lạ�  chạ� y thệo lớ� i  í�ch cạ�  nhạ�n.
“Đừ� ạ nạ�o nạ� t do� i con, con hạ$y tí�m thạ)y giạ�o no� , tí�m chạ
mệ�  no� ”;  “thạ�y tiệ)n  [rới]  con hạ$y  nhạ�� t  [bo�  tu� i]”,  toạ�n
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giạ�o du� c trệ�  nhừ thệ� . Từ�  bệ�  đệ�n lớ� n đừ� ạ trệ�  tiệ�p thu�
nhừ$ ng thừ�  nhừ thệ�  rạ� t nhiệ)u, dạ)n dạ)n tạ� i xạ$  ho�� i ngừớ� i
thừớ� ng tạ�m ly�  từ�  từ cu� ạ no�  cạ�ng ngạ�y cạ�ng lớ� n; no�  chí�
muo� n chiệ�m lớ� i riệ�ng cho mí�nh, vạ�  no�  sệ$  to( n đừ� c.

Chu� ng vạ�� t chạ� t đừ� c ạ� y khi to( n thạ� t ro) i kho� ng tạ�n đi
mạ� t, no�  chuyệ(n sạng ngừớ� i khạ� c; nhừng loạ� i khí�  tinh
hoạ kiạ thí� sệ$  tạ�n đi mạ� t. Nệ�u mo�� t cạ�  nhạ�n từ�  bệ�  đệ�n
lớ� n so� ng rạ� t ‘kho� n khệ�o’ nhừ thệ� , rạ� t coi tro� ng lớ� i í�ch
cạ�  nhạ�n,  chí�  chạ� y  thệo lớ� i,  [thí�]  tho� ng  thừớ� ng  thiệ�n
mu� c  cu� ạ  loạ� i  ngừớ� i  nạ�y  sạu  khi  khại  mớ�  ro) i  cu$ ng
kho� ng du� ng đừớ� c, nhí�n kho� ng ro$  rạ�ng; nhừng kho� ng co�
y�  no� i rạHng từ�  nạy trớ�  đi ví$nh việ4n kho� ng du� ng đừớ� c.
Tạ� i sạo? Ví�  chu� ng tạ trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n lạ�  phạ�n
bo( n  quy chạ�n,  kho� ng ngừ� ng luyệ��n  co� ng,  cu$ ng kho� ng
ngừ� ng bu�  đạ0p,  bu�  đạ0p trớ�  lạ� i.  Do vạ�� y  cạ)n  giạ�ng tạ�m
tí�nh, chu� ng to� i giạ�ng đệ)  cạo toạ�n bo�� , thạ�ng hoạ toạ�n bo�� .
Tạ�m tí�nh nạ�ng cạo lệ�n, cạ� c điệ)u khạ� c cu$ ng thệo đo�  mạ�
lệ�n; tạ�m tí�nh chạOng nạ�ng lệ�n, thí� chu� t khí� tinh hoạ cu� ạ
thiệ�n mu� c kiạ cu$ ng chạOng thệ(  bu�  đạ0p lạ� i đừớ� c; đạ� o ly�  lạ�
nhừ vạ�� y.

Nhạ�n to�  thừ�  hại chí�nh lạ�  trong khi từ�  luyệ��n co� ng,
nệ�u nhừ cạ�n cớ to� t, co�  thệ(  khiệ�n thiệ�n mu� c khại mớ� .
Tho� ng thừớ� ng mo�� t  so�  ngừớ� i  khi  thiệ�n mu� c  vừ� ạ  mớ� i
khại mớ�  thí� hoạ�ng cạ�  lệ�n. Tạ� i sạo lạ� i hoạ�ng cạ�  lệ�n? Bớ� i
ví� mo� n luyệ��n co� ng thừớ� ng cho� n lu� c cạnh khuyạ giớ�  ty� ,
đệ�m thạ�u ti�ch lạ�� ng [đệ(  luyệ��n co� ng]. Vi�  ạ� y đạng luyệ��n
đạng luyệ��n, đo�� t nhiệ�n tro� ng thạ�y mo�� t con mạ0 t lớ� n ngạy
trừớ� c mạ�� t, lạ�m vi� ạ� y phạ� t hoạ�ng cạ�  lệ�n. Lạ)n phạ� t hoạ�ng
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nạ�y kho� ng phạ� i thừớ� ng đạ�u, đệ�n no4 i từ�  đo�  trớ�  đi vi� nạ�y
kho� ng dạ�m luyệ��n [co� ng] nừ$ ạ. No�  lạ�m ngừớ� i tạ hoạ�ng
sớ�  lạ0m! Mo�� t con mạ0 t to nhừ thệ�  đạng chớ� p chớ� p nhí�n,
thạ�� t ro$  rạ�ng rạ�nh rạ�nh. Vạ�� y nệ�n co�  ngừớ� i go� i đo�  lạ�  ‘mạ0 t
mạ’, cu$ ng co�  ngừớ� i  go� i  lạ�  ‘mạ0 t Phạ�� t’,  v.v.; ky�  thừ� c no�
chí�nh lạ�  con mạ0 t  cu� ạ  chừ vi�.  Tạ� t  nhiệ�n,  tu tạ� i  từ�  ky� ,
co� ng tạ� i sừ phu� . Toạ�n bo��  quạ�  trí�nh diệ4n hoạ�  co� ng cu� ạ
mo�� t ngừớ� i tu luyệ��n, lạ�  mo�� t quạ�  trí�nh rạ� t phừ� c tạ� p tạ� i
cạ� c kho� ng giạn khạ� c; kho� ng phạ� i chí� ớ�  mo�� t kho� ng giạn
khạ� c, mạ�  tạ� i tạ� t cạ�  cạ� c kho� ng giạn; thạ�n thệ(  tạ� i cạ� c từ� ng
kho� ng giạn tạ� t cạ�  đệ)u biệ�n ho� ạ. Chừ vi� co�  từ�  mí�nh lạ�m
đừớ� c điệ)u ạ� y kho� ng? Kho� ng lạ�m đừớ� c. Điệ)u ạ� y lạ�  do sừ
phu�  ạn bạ� i, sừ phu�  lạ�m cho; do đo�  mớ� i no� i lạ�  tu tạ� i từ�
ky� , co� ng tạ� i sừ phu� . Chừ vi� chí� cạ)n từ�  mí�nh co�  nguyệ��n
vo� ng nhừ thệ� , mong muo� n nhừ vạ�� y; [co� n] sừ�  việ�� c chạ�n
thừ� c lạ�  do sừ phu�  lạ�m giu� p.

Co�  ngừớ� i từ�  mí�nh luyệ��n khại thiệ�n mu� c, chu� ng to� i
giạ�ng đo�  lạ�  con mạ0 t  cu� ạ  chừ vi�,  dạ4u  rạHng chừ vi�  từ�
mí�nh kho� ng diệ4n hoạ�  rạ no�  đừớ� c. Co�  vi� co�  sừ phu� ; sừ
phu�  thạ�y thiệ�n mu� c cu� ạ chừ vi�  đạ$  khại mớ� ,  liệ)n diệ4n
hoạ�  rạ mo�� t con mạ0 t cho chừ vi�; go� i lạ�  ‘chạ�n nhạ$n’. Tạ� t
nhiệ�n co�  vi� kho� ng co�  sừ phu� , nhừng lạ� i co�  mo�� t sừ phu�
quạ đừớ� ng. Phạ�� t giạ giạ�ng: ‘Phạ�� t vo�  xừ�  bạ� t tạ� i’; nới nạ�o
cu$ ng co� ,  nhiệ)u  đệ�n  mừ� c  đo��  nhừ vạ�� y;  cu$ ng co�  ngừớ� i
giạ�ng: ‘trệ�n đạ)u bạ thừớ� c co�  thạ)n linh’, nghí$ạ lạ�  [ho� ] co�
rạ� t nhiệ)u. Sừ phu�  quạ đừớ� ng mo�� t khi thạ�y chừ vi� tu to� t
lạ0m, thiệ�n mu� c đạ$  khại mớ�  nhừng co� n thiệ�u mo�� t  con
mạ0 t, [sừ phu� ] liệ)n diệ4n hoạ�  mo�� t [con mạ0 t] cạ�p cho chừ
vi�; cạ� i đo�  đừớ� c coi nhừ chừ vi� từ�  mí�nh luyệ��n đừớ� c. Bớ� i
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ví�  đo��  nhạ�n  kho� ng  no� i  điệ)u  kiệ��n,  kho� ng  tí�nh  co� ng,
kho� ng kệ(  thừớ� ng,  cu$ ng kho� ng kệ(  dạnh tiệ�ng;  so  vớ� i
nhừ$ ng nhạ�n  vạ�� t  mạ4u mừ� c  nới ngừớ� i  thừớ� ng thí�  cạo
hớn hạOn; no�  hoạ�n toạ�n phạ� t xuạ� t từ�  tạ�m từ�  bi.

Sạu khi thiệ�n mu� c ngừớ� i  tạ khại mớ�  ro) i,  thí�  xuạ� t
hiệ��n mo�� t loạ� i trạ� ng thạ� i: bi� ạ�nh sạ�ng cho� i loạ�  mạ0 t rạ� t
ghệ�  gớ� m, cạ�m giạ� c nhừ kí�ch thí�ch [vạ�o] mạ0 t.  Thạ�� t  rạ
kho� ng phạ� i cạ�� p mạ0 t cu� ạ chừ vi� bi� kí�ch thí�ch, mạ�  lạ�  thệ(
tu� ng quạ�  cu� ạ chừ vi� bi� kí�ch thí�ch; [nhừng] chừ vi� cạ�m
thạ�y gio� ng nhừ mạ0 t bi� kí�ch thí�ch. Đo�  lạ�  ví� chừ vi� chừạ
co�  mo�� t con mạ0 t; cạ�p cho chừ vi� mo�� t con mạ0 t xong, thí�
chừ vi� kho� ng cạ�m thạ�y mạ0 t bi� kí�ch thí�ch nừ$ ạ. Mo�� t so�
chu� ng tạ sệ$  co�  thệ(  cạ�m thạ�y, [hoạ�� c] nhí�n thạ�y con mạ0 t
nạ�y. Ví� no�  co�  cu� ng bạ�n tí�nh vu$  tru� , nệ�n no�  rạ� t ngạ�y thớ,
cu$ ng rạ� t hiệ�u ky� ; no�  nhí�n vạ�o trong, coi xệm thiệ�n mu� c
đạ$  khại mớ�  chừạ, đạ$  co�  thệ(  nhí�n đừớ� c chừạ; no�  cu$ ng
ngo�  vạ�o bệ�n trong nhí�n chừ vi�. Bạ�y giớ�  thiệ�n mu� c chừ
vi� cu$ ng vừ� ạ khại mớ� , no�  đạng nhí�n chừ vi�; đo�� t nhiệ�n
nhí�n  thạ�y  no�  thí�  chừ vi�  lạ� i  hoạ�ng cạ�  lệ�n.  Thạ�� t  rạ đo�
chí�nh lạ�  con mạ0 t cu� ạ chừ vi�, sạu nạ�y chừ vi� co�  nhí�n gí�
thí� cu$ ng tho� ng quạ con mạ0 t nạ�y mạ�  nhí�n; chừạ co�  con
mạ0 t ạ� y thí�  chừ vi� hoạ�n toạ�n kho� ng thệ(  nhí�n đừớ� c, co�
khại mớ�  [thiệ�n mu� c] cu$ ng kho� ng nhí�n thạ�y đừớ� c.

Nhạ�n to�  thừ�  bạ lạ�  đo�� t phạ�  tạ)ng thừ�  hiệ(n hiệ��n rạ sừ�
khạ� c biệ�� t [vệ)] cạ� c kho� ng giạn; no�  chí�nh lạ�  vạ�n đệ)  thạ�� t
sừ�  quyệ� t đi�nh vệ)  tạ)ng. [Đệ( ] nhí�n sừ�  vạ�� t, ngoạ� i đừớ� ng
tho� ng chí�nh, ngừớ� i tạ co� n co�  nhiệ)u đừớ� ng tho� ng phu� .
Phạ�� t  giạ giạ�ng mo4 i  lo4  chạ�n lo� ng đệ)u lạ�  mo�� t  con mạ0 t;
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Đạ� o giạ giạ�ng tạ� t cạ�  cạ� c khiệ�u trệ�n thạ�n thệ(  đệ)u lạ�  con
mạ0 t, nghí$ạ lạ� ,  tạ� t  cạ�  cạ� c huyệ�� t  vi�  đệ)u lạ�  con mạ0 t.  Tạ� t
nhiệ�n  điệ)u  ho�  giạ�ng  chí�  lạ�  mo�� t  dạ� ng hí�nh  thừ� c  diệ4n
biệ�n cu� ạ Phạ�p trệ�n thạ�n thệ( : kho� ng nới nạ�o kho� ng thệ(
nhí�n đừớ� c.

Tạ)ng mạ�  chu� ng to� i giạ�ng kho� ng gio� ng vớ� i điệ)u ạ� y.
Ngoạ� i đừớ� ng tho� ng chí�nh rạ thí� tạ� i hại lo� ng mạ�y, bệ�n
trệ�n mí� mạ0 t, bệ�n dừớ� i mí� mạ0 t vạ�  [tạ� i] sớn cạ�n co�  mo�� t
vạ� i  vi�  trí�  co�  đừớ� ng tho� ng phu�  chu�  yệ�u.  Chu� ng quyệ� t
đi�nh vạ�n đệ)  đo�� t phạ�  vệ)  tạ)ng. Tạ� t nhiệ�n ngừớ� i tu luyệ��n
tho� ng thừớ� ng, nệ�u mạ�  tạ� i mạ�y vi� trí� ạ� y đệ)u co�  thệ(  nhí�n
đừớ� c, thí� tạ)ng mạ�  cạ�  nhạ�n ạ� y đo�� t phạ�  lệ�n đạ$  rạ� t cạo ro) i.
Co�  ngừớ� i co�  thệ(  nhí�n bạHng mạ0 t [thi�t], ho�  đạ$  luyệ��n đừớ� c
cạ�� p mạ0 t cu� ạ ho� ,  no�  cu$ ng trạng bi�  mo�� t  loạ� i  hí�nh thừ� c
co� ng nạ�ng. Nhừng nệ�u con mạ0 t nạ�y đừớ� c du� ng kho� ng
đu� ng, ho�  cừ�  nhí�n đừớ� c cạ�  thệ(  nạ�y thí� kho� ng thạ�y cạ� c cạ�
thệ(  khạ� c, vạ�� y cu$ ng kho� ng o( n; do vạ�� y co�  ngừớ� i thừớ� ng
du� ng  mo�� t  con mạ0 t  đệ(  nhí�n  bệ�n  kiạ  vạ�  mo�� t  con mạ0 t
[khạ� c]  đệ(  nhí�n  bệ�n  nạ�y.  Co� n  cho4  dừớ� i  con  mạ0 t  nạ�y
(mạ0 t  bệ�n phạ� i) kho� ng co�  đừớ� ng tho� ng phu� ;  ví�  no�  co�
quạn hệ��  trừ� c  tiệ�p  vớ� i  Phạ�p:  khi  lạ�m điệ)u  kho� ng  to� t
ngừớ� i tạ thừớ� ng sừ�  du� ng mạ0 t phạ� i, nệ�n dừớ� i mạ0 t phạ� i
kho� ng co�  đừớ� ng tho� ng phu� . Đạ�y lạ�  no� i vệ)  việ�� c trong khi
tu luyệ��n tạ� i thệ�  giạn phạ�p co�  xuạ� t hiệ��n mo�� t so�  đừớ� ng
tho� ng phu�  chu�  yệ�u nhừ vạ�� y.

Đệ�n tạ)ng cừ� c cạo, sạu khi tu luyệ��n xuạ� t  kho� i  thệ�
giạn phạ�p, thí� co� n xuạ� t hiệ��n mo�� t loạ� i con mạ0 t kiệ(u nhừ
phừ� c nhạ$n; toạ�n bo��  trệ�n nừ� ạ khuo� n mạ�� t sệ$  sạ�n sinh rạ
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mo�� t  con mạ0 t  đớn lớ� n mạ�  trong no�  co�  vo�  so�  con mạ0 t
nho� .  Co�  nhừ$ ng  Đạ� i  Giạ� c  Giạ�  rạ� t  cạo  [tạ)ng]  tu  luyệ��n
đừớ� c rạ� t nhiệ)u con mạ0 t, đạ)y hệ� t cạ�  khuo� n mạ�� t. Tạ� t cạ�
cạ� c con mạ0 t đệ)u tho� ng quạ con mạ0 t đớn lớ� n nạ�y mạ�
nhí�n;  muo� n nhí�n gí�  thí�  thạ�y  nạ�y;  liệ�c  mạ0 t  mo�� t  cạ� i  lạ�
thạ�y đừớ� c tạ� t cạ�  cạ� c tạ)ng. Hiệ��n nạy cạ� c nhạ�  đo�� ng vạ�� t
ho� c,  cạ� c  nhạ�  co� n  tru� ng  ho� c  nghiệ�n  cừ� u  nhạ�� ng  xạnh.
Mạ0 t nhạ�� ng xạnh rạ� t lớ� n; du� ng kí�nh hiệ(n vi đệ(  nhí�n thí�
trong no�  co�  vo�  so�  con mạ0 t nho� ; [mạ0 t lớ� n ạ� y] no�  đừớ� c
go� i  lạ�  phừ� c nhạ$n.  Đệ�n tạ�� n tạ)ng cừ� c cạo [mớ� i] co�  thệ(
xuạ� t hiệ��n trạ� ng thạ� i nạ�y; so vớ� i [tạ)ng] Nhừ Lại thí� co� n
phạ� i lệ�n cạo rạ� t nhiệ)u lạ)n, rạ� t nhiệ)u lạ)n mớ� i co�  thệ(  xuạ� t
hiệ��n. Nhừng ngừớ� i thừớ� ng kho� ng thệ(  nhí�n thạ�y đừớ� c;
[ngừớ� i] tạ� i  tạ)ng tho� ng thừớ� ng cu$ ng kho� ng nhí�n thạ�y
sừ�  to) n tạ� i cu� ạ [phừ� c nhạ$n], chí� thạ�y gio� ng nhừ ngừớ� i
thừớ� ng, bớ� i ví� no�  ớ�  kho� ng giạn khạ� c. Đệ�n đạ�y đạ$  giạ�ng
xong phạ)n đo�� t phạ�  vệ)  tạ)ng; cu$ ng chí�nh lạ�  vạ�n đệ)  co�  khạ�
nạ�ng đo�� t phạ�  cạ� c từ� ng kho� ng giạn.

No� i chung to� i  đạ$  giạ�ng cho mo� i ngừớ� i vệ)  kệ� t  cạ�u
cu� ạ thiệ�n mu� c. Chu� ng to� i du� ng ngoạ� i lừ� c đệ(  khại thiệ�n
mu� c cho chừ vi�, nhừ thệ�  nhạnh hớn [vạ� ] dệ4  hớn. Trong
khi  to� i  đạng  giạ�ng  vệ)  thiệ�n  mu� c,  trệ�n  trạ�n  cu� ạ  mo4 i
ngừớ� i chu� ng tạ đệ)u co�  cạ�m giạ� c cạ�ng lệ�n, thi�t tu�  lạ� i, tu�
lạ� i xoạ�y vạ�o trong. Co�  nhừ thệ�  hạy kho� ng? Lạ�  nhừ thệ� .
Miệ4n  lạ�  tạ� i  đạ�y  nhừ$ ng  ại  thạ�� t  sừ�  vừ� t  bo�  tạ�m  [chạ�p
trừớ� c]  đệ�n đạ�y  ho� c  Phạ�p Luạ�n Đạ� i  Phạ�p,  thí�  ại  cu$ ng
đệ)u  co�  cạ�m  giạ� c  ạ� y;  lừ� c  cu$ ng  rạ� t  lớ� n,  đạ(y  vạ�o  phí�ạ
trong.  To� i  xuạ� t  rạ  mo�� t  co� ng  chuyệ�n  mo� n  khại  thiệ�n
mu� c đệ(  khại mớ�  cho chừ vi�; đo) ng thớ� i cu$ ng xuạ� t nhừ$ ng
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Phạ�p  Luạ�n  đệ(  tu bo(  cho chừ vi�.  Trong khi to� i  giạ�ng
thiệ�n  mu� c,  chí�  cạ)n  lạ�  [ngừớ� i  thạ�� t  sừ� ]  tu  luyệ��n  Phạ�p
Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p,  chu� ng  to� i  đệ)u  khại  mớ�  cho  chừ  vi�;
nhừng kho� ng phạ� i  nhạ� t  đi�nh ại  cu$ ng co�  thệ(  nhí�n ro$ ,
cu$ ng kho� ng nhạ� t đi�nh lạ�  ại cu$ ng co�  thệ(  nhí�n thạ�y; điệ)u
nạ�y co�  quạn hệ��  trừ� c tiệ�p đệ�n từ�  thạ�n cu� ạ chừ vi�. Kho� ng
sạo hệ� t, chừ vi� nhí�n kho� ng thạ�y cu$ ng kho� ng sạo, hạ$y tu
luyệ��n dạ)n dạ)n. Thuạ�� n thệo việ�� c chừ vi� kho� ng ngừ� ng đệ)
cạo tạ)ng, chừ vi� sệ$  lạ)n lạ)n nhí�n thạ�y đừớ� c, [trừớ� c] nhí�n
kho� ng ro$  [sạu] sệ$  lạ)n  lạ)n  nhí�n ro$ .  Miệ4n  lạ�  chừ vi�  tu
luyệ��n, khi mạ�  chừ vi� do� c lo� ng quyệ� t tạ�m tu luyệ��n, [thí�]
nhừ$ ng gí� cu� ạ chừ vi� bi� tạ�n mạ� t sệ$  [đừớ� c] bo) i bo(  đạ)y đu� .

Từ�  mí�nh khại thiệ�n mu� c kho�  khạ�n hớn. To� i giạ�ng
mo�� t chu� t rạHng từ�  mí�nh khại thiệ�n mu� c co�  mo�� t vạ� i hí�nh
thừ� c. Ví� nhừ trong lu� c chu� ng tạ đạ�  toạ�  co�  ngừớ� i quạn
sạ� t [cho4 ] trừớ� c trạ�n, quạn sạ� t thiệ�n mu� c, thí� thạ�y trừớ� c
trạ�n lạ�  mo�� t đo� ng đện đện, cu$ ng chạOng [thạ�y] co�  gí�. Quạ
mo�� t thớ� i giạn, ho�  nhạ�� n thạ�y trừớ� c trạ�n lạ)n lạ)n trạ0ng rạ.
Tu luyệ��n mo�� t thớ� i giạn, ho�  phạ� t hiệ��n rạHng trừớ� c trạ�n
lạ)n lạ)n sạ�ng lệ�n, sạ�ng dạ)n lệ�n thạ�nh mạ�u đo� . Đệ�n lu� c
nạ�y thí�  no�  nhừ hoạ nớ� ;  no�  từớng từ�  nhừ trong điệ��n
ạ�nh, trệ�n TV: nu�  hoạ nhạ�y mạ0 t mo�� t cạ� i lạ�  khại nớ� ; sệ$
xuạ� t  hiệ��n  cạ�nh  ạ� y.  Mạ�u  ho) ng  nạ�y  bạn  đạ)u  lạ�  bí�nh
phạOng, sạu đo�  ớ�  giừ$ ạ chuyệ(n sạng dạ� ng o� ng, [từ�  đo� ]
kho� ng  ngừ� ng  nớ� ,  kho� ng  ngừ� ng  nớ� .  Chừ vi�  muo� n  từ�
mí�nh khiệ�n no�  nớ�  thạ�u hoạ�n toạ�n, thí� 10 nạ�m [hạy] 8
nạ�m cu$ ng kho� ng đu� , ví� toạ�n bo��  thiệ�n mu� c đạ$  tạ0 c nghệ$n
hạOn ro) i.
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Thiệ�n mu� c cu� ạ mo�� t so�  ngừớ� i kho� ng bi�  tạ0 c nghệ$n,
no�  đạ$  đừớ� c trạng bi� đừớ� ng tho� ng; nhừng ví� ho�  kho� ng
luyệ��n co� ng, [nệ�n] cu$ ng kho� ng co�  nạ�ng lừớ� ng; do vạ�� y
khi ho�  luyệ��n co� ng thí�  đo�� t  nhiệ�n xuạ� t  hiệ��n trừớ� c mạ0 t
mo�� t thừ�  hí�nh tro� n đện đện. Luyệ��n co� ng mo�� t thớ� i giạn,
no�  lạ)n lạ)n trạ0ng rạ, từ�  trạ0ng ro) i lạ)n lạ)n sạ�ng lệ�n, cuo� i
cu� ng ngạ�y cạ�ng sạ�ng hớn,  cạ�m giạ� c  [nhừ] kí�ch thí�ch
con mạ0 t. Co�  ngừớ� i no� i: To� i thạ�y đừớ� c Mạ�� t Trớ� i, [hoạ�� c]
to� i  thạ�y đừớ� c Mạ�� t  Trạ�ng. Thạ�� t  rạ,  chừ vi�  kho� ng thạ�y
đừớ� c  Mạ�� t  Trớ� i,  [cu$ ng]  kho� ng  thạ�y  đừớ� c  Mạ�� t  Trạ�ng.
Vạ�� y  điệ)u  mạ�  chừ vi�  nhí�n thạ�y lạ�  gí�?  Chí�nh lạ�  đừớ� ng
tho� ng cu� ạ chừ vi�.  Co�  ngừớ� i đo�� t  phạ�  [lệ�n] tạ)ng khạ�  lạ�
nhạnh, ngạy sạu khi [co�  đừớ� c] con mạ0 t nạ�y, ho�  co�  thệ(
trừ� c tiệ�p nhí�n ngạy. [Cu$ ng] co�  ngừớ� i lạ� i  vo�  cu� ng kho�
khạ�n, ho�  [cạ�m thạ�y nhừ đạng chạ� y] thệo đừớ� ng tho� ng
ạ�y, gio� ng nhừ mo�� t đừớ� ng hạ)m, hoạ�� c gio� ng nhừ mo�� t cạ� i
giệ�ng; cừ�  khi nạ�o luyệ��n co� ng lạ� i hừớ� ng ngoạ� i mạ�  chạ� y;
thạ�� m chí�  cạ�  khi ngu�  cu$ ng thạ�y cạ�m giạ� c nhừ từ�  mí�nh
đạng chạ� y  rạ bệ�n  ngoạ� i.  Co�  ngừớ� i  cạ�m giạ� c  nhừ phi
ngừ� ạ, co�  ngừớ� i [nhừ] đạng bạy, co�  ngừớ� i [nhừ] đạng
chạ� y,  co�  ngừớ� i  nhừ  lạ�  đạng  ngo) i  trong  xệ  mạ�  xo� ng
thạOng rạ ngoạ� i; nhừng xo� ng mạ$ i rạ mạ�  chạOng đệ�n đạ)u
[kiạ] bớ� i ví� từ�  mí�nh khại thiệ�n mu� c thạ�� t rạ� t kho� . Đạ� o
giạ coi thạ�n thệ(  ngừớ� i tạ nhừ mo�� t tiệ(u vu$  tru� ; nệ�u nhừ
đo�  lạ�  mo�� t tiệ(u vu$  tru� , [thí�] mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, từ�
trừớ� c trạ�n cho đệ�n thệ(  tu� ng quạ�  lạ�  mừớ� i vạ� n tạ�m nghí�n
dạ�� m vạ4n chừạ hệ� t; do đo�  luo� n thạ�y xo� ng rạ ngoạ� i mạ�
vạ4n chừạ đệ�n đạ)u.
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Đạ� o giạ xệm thạ�n thệ(  ngừớ� i nhừ mo�� t tiệ(u vu$  tru� ,
[điệ)u ạ� y] rạ� t  co�  ly� .  Kho� ng phạ� i  y�  no� i  rạHng kệ� t  cạ�u to(
chừ� c cu� ạ no�  rạ� t từớng từ�  vớ� i vu$  tru� , [cu$ ng] kho� ng phạ� i
giạ�ng vệ)  hí�nh thừ� c to) n tạ� i cu� ạ cạ� i thạ�n thệ(  trong kho� ng
giạn vạ�� t chạ� t nạ�y cu� ạ chu� ng tạ. Chu� ng to� i giạ�ng rạHng,
thệo cho4  khoạ ho� c hiệ��n nạy nhí�n nhạ�� n thí� thạ�n thệ(  vạ�� t
chạ� t nạ�y từ�  tệ�  bạ�o trớ�  xuo� ng co�  trạ� ng thạ� i thệ�  nạ�o? Cạ� c
loạ� i  thạ�nh phạ)n phạ�n từ� ,  dừớ� i phạ�n từ�  lạ�  nguyệ�n từ� ,
proton, hạ� t nhạ�n nguyệ�n từ� , điệ��n từ� , hạ� t quạrk; lạ� p từ�
nho�  nhạ� t mạ�  hiệ��n nạy nghiệ�n cừ� u đệ�n lạ�  nệutrino. Vạ�� y
đệ�n vi lạ� p hệ� t  sừ� c nho�  hệ� t  sừ� c nho�  nừ$ ạ lạ�  gí�?  Muo� n
nghiệ�n cừ� u thí� vo�  cu� ng kho� . Nhừ$ ng nạ�m vệ)  sạu, Thí�ch
Cạ Mạ�u Ni đạ$  giạ�ng mo�� t cạ�u nhừ thệ�  nạ�y, Ô� ng no� i: “Ky�
đạ� i vo�  ngoạ� i, ky�  tiệ(u vo�  no�� i”. Nghí$ạ lạ�  gí�? Ngạy tạ� i tạ)ng
Nhừ Lại [mạ�  xệ� t], no�  lớ� n quạ� , nhí�n kho� ng tớ� i biệ�n giớ� i
cu� ạ vu$  tru� ; no�  nho�  quạ� , kho� ng tớ� i đừớ� c vi lạ� p vạ�� t chạ� t
nho�  nhạ� t; do đo�  Ô� ng giạ�ng: “Ky�  đạ� i vo�  ngoạ� i, ky�  tiệ(u vo�
no�� i”.

Thí�ch Cạ Mạ�u Ni co� n giạ�ng vệ)  ho� c thuyệ� t ‘tạm thiệ�n
đạ� i thiệ�n thệ�  giớ� i’. Ô� ng no� i rạHng trong vu$  tru�  nạ�y cu� ạ
chu� ng tạ,  trong hệ��  Ngạ�n  Hạ�  nạ�y  cu� ạ chu� ng tạ,  co�  bạ
nghí�n tinh cạ)u co�  to) n tạ� i sạ0 c thạ�n nhừ thạ�n thệ(  nhạ�n
loạ� i  chu� ng tạ.  Ô� ng co� n giạ�ng rạHng trong mo�� t  hạ� t  cạ� t
cu$ ng co�  tạm thiệ�n đạ� i thiệ�n thệ�  giớ� i nhừ thệ�  nạ�y. Mo�� t
hạ� t cạ� t  lạ� i  gio� ng nhừ mo�� t vu$  tru� ; trong đo�  lạ� i  co�  con
ngừớ� i co�  trí�  tuệ��  nhừ chu� ng tạ, co�  tinh cạ)u gio� ng nhừ
thệ� , cu$ ng co�  nu� i so� ng nừớ� c chạ�y. Nghệ thạ�� t quạ�  huyệ)n
hoạ�� c! Nệ�u đu� ng nhừ lớ� i ạ� y, mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, ớ�
bệ�n trong đo�  cu$ ng co�  nhừ$ ng hạ� t cạ� t phạ� i kho� ng? Bệ�n
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trong hạ� t cạ� t kiạ lạ� i co�  tạm thiệ�n đạ� i thiệ�n thệ�  giớ� i phạ� i
kho� ng? Nhừ vạ�� y trong tạm thiệ�n đạ� i thiệ�n thệ�  giớ� i ạ� y
lạ� i co�  nhừ$ ng hạ� t cạ� t phạ� i kho� ng, bệ�n trong hạ� t cạ� t kiạ
cu$ ng co� n co�  tạm thiệ�n đạ� i thiệ�n thệ�  giớ� i phạ� i kho� ng?
Vạ�� y  nệ�n,  đệ�n tạ)ng Nhừ Lại mạ�  nhí�n cu$ ng kho� ng đệ�n
tạ�� n cu� ng cu� ạ no�  đừớ� c.

Tệ�  bạ�o [lạ�m bạHng] phạ�n từ�  cu� ạ con ngừớ� i cu$ ng nhừ
thệ� .  Ngừớ� i  tạ ho� i  vu$  tru�  to đệ�n đạ�u;  to� i  no� i  vớ� i  mo� i
ngừớ� i rạHng, vu$  tru�  nạ�y co�  biệ�n giớ� i; nhừng tạ� i tạ)ng nhừ
tạ)ng Nhừ Lại mạ�  xệ� t, thí� thạ�y no�  lạ�  vo�  biệ�n vo�  tệ� , to lớ� n
vo�  hạ� n. Mạ�  no�� i bo��  thạ�n thệ(  con ngừớ� i, từ�  phạ�n từ�  cho
đệ�n vi lạ� p tạ� i vi quạn trớ�  xuo� ng lạ� i to lớ� n nhừ vu$  tru�
nạ�y; nghệ vạ�� y mạ�  thạ�y quạ�  huyệ)n hoạ�� c. [Khi] tạ� o thạ�nh
mo�� t  cạ�  nhạ�n,  mo�� t  sinh  mệ��nh,  [thí�]  tạ� i  [mừ� c]  cừ� c  vi
quạn đạ$  tạ� o nệ�n thạ�nh phạ)n sinh mệ��nh đạ�� c đi�nh cu� ạ
no� , bạ�n chạ� t cu� ạ no� . Do đo�  nhừ$ ng điệ)u nghiệ�n cừ� u cu� ạ
khoạ ho� c hiệ��n  đạ� i  co� n xạ mớ� i  đệ�n cho4  nạ�y;  [nệ�u] so
sạ�nh vớ� i cạ� c sinh mệ��nh ớ�  cạ� c tinh cạ)u co�  trí�  huệ��  cạo
cạ�p trong toạ�n vu$  tru�  nạ�y, [thí�] mừ� c đo��  khoạ ho� c ky$
thuạ�� t cu� ạ nhạ�n loạ� i chu� ng tạ co� n thạ�p lạ0m. Ngạy cu� ng
mo�� t lu� c ớ�  cu� ng mo�� t cho4  co�  cạ� c kho� ng giạn khạ� c, [mạ� ]
chu� ng tạ đệ)u kho� ng đo�� t phạ�  đệ�n đừớ� c; co� n đí$ạ bạy cu� ạ
tinh cạ)u khạ� c lạ� i  trừ� c tiệ�p đi trong kho� ng giạn khạ� c;
khạ� i  niệ��m thớ� i-kho� ng cu� ạ no�  khạ� c hạOn, do đo�  no�  no� i
đệ�n lạ�  đệ�n, no� i đi lạ�  đi, mạu lệ�  quạ�  đệ�n no4 i nệ�u du� ng
quạn niệ��m cu� ạ con ngừớ� i thí� kho� ng thệ(  tiệ�p thu đừớ� c.

[Khi] giạ�ng vệ)  thiệ�n mu� c, chu� ng to� i đệ)  cạ�� p đệ�n vạ�n
đệ)  nhừ thệ�  nạ�y,  khi chừ vi�  ớ�  trong đừớ� ng tho� ng mạ�
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chạ� y mạ$ i hừớ� ng rạ ngoạ� i, thí� chừ vi� cạ�m thạ�y nhừ no�
vo�  biệ�n  vo�  tệ� .  Co�  ngừớ� i  co�  thệ(  nhí�n  thạ�y  mo�� t  tí�nh
huo� ng khạ� c:  ho�  cạ�m thạ�y  kho� ng phạ� i  chạ� y  do� c  thệo
mo�� t  đừớ� ng hạ)m,  mạ�  lạ�  chạ� y  vệ)  phí�ạ  trừớ� c  rạ  ngoạ� i
thệo mo�� t con đừớ� ng lớ� n vo�  biệ�n vo�  tệ� , hại bệ�n đừớ� ng
co�  non  co�  nừớ� c  co�  cạ�  thạ�nh  pho� ;  [ho� ]  cừ�  chạ� y  mo�� t
mạ� ch mạ$ i nhừ thệ�  hừớ� ng rạ ngoạ� i; nghệ vạ�� y rạ� t huyệ)n
hoạ�� c. To� i co� n nhớ�  mo�� t khí� co� ng sừ giạ�ng cạ�u nhừ thệ�
nạ�y: o� ng no� i rạHng trong mo�� t lo4  chạ�n lo� ng ngừớ� i tạ co�
mo�� t thạ�nh pho� , trong đo�  co�  cạ�  xệ lừ� ạ, xệ hới đạng chạ� y.
Ngừớ� i khạ� c nghệ vạ�� y lạ� y lạ�m sừ� ng so� t lạ0m, thạ�y huyệ)n
hoạ�� c lạ0m. Mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t, vạ�� t chạ� t ớ�  [cạ� c mừ� c] vi lạ� p
co�  phạ�n từ� , nguyệ�n từ� , proton, khạ�o sạ� t xuo� ng nừ$ ạ mạ$ i
đệ�n tạ�� n cu� ng; nệ�u nhừ tạ� i  mo4 i tạ)ng co�  thệ(  nhí�n thạ�y
đừớ� c mo�� t  diệ��n {bệ)  mạ�� t}  cu� ạ tạ)ng, chừ�  kho� ng phạ� i  lạ�
mo�� t điệ(m, [từ� c lạ� ] thạ�y mo�� t diệ��n cu� ạ tạ)ng phạ�n từ� , thạ�y
mo�� t  diệ��n  cu� ạ  tạ)ng  nguyệ�n  từ� ,  mo�� t  diệ��n  cu� ạ  tạ)ng
proton, mo�� t diệ��n cu� ạ tạ)ng hạ� t nhạ�n nguyệ�n từ� , thí� chừ
vi� đạ$  nhí�n thạ�y đừớ� c hí�nh thừ� c to) n tạ� i tạ� i nhừ$ ng kho� ng
giạn  khạ� c  nhạu.  Bạ� t  kệ(  vạ�� t  thệ(  nạ�o,  kệ(  cạ�  thạ�n  thệ(
ngừớ� i, cu$ ng đệ)u đo) ng thớ� i to) n tạ� i [tạ� i cạ� c] tạ)ng kho� ng
giạn cu� ng vớ� i kho� ng giạn vu$  tru� , [chu� ng] cu$ ng co�  từớng
tho� ng  [vớ� i  nhạu].  Vạ�� t  ly�  ho� c  hiệ��n  đạ� i  cu� ạ  chu� ng  tạ
nghiệ�n cừ� u cạ� c vi lạ� p vạ�� t chạ� t, [no� ] chí� nghiệ�n cừ� u từ� ng
vi  lạ� p,  phạ�n  tí�ch,  phạ�n  tạ� ch  no� ;  phạ�n  tạ� ch  hạ� t  nhạ�n
nguyệ�n từ�  ro) i lạ� i nghiệ�n cừ� u thạ�nh phạ)n phạ�n rạ$  [cu� ạ
hạ� t nhạ�n]. Nệ�u co�  cạ� c thiệ� t bi� co�  thệ(  triệ(n khại mạ�  nhí�n
thạ�y trong tạ)ng ạ� y—toạ�n bo��  thệ(  hiệ��n cu� ạ tạ� t cạ�  thạ�nh
phạ)n nguyệ�n từ�  hoạ�� c thạ�nh phạ)n phạ�n từ�  ớ�  trong tạ)ng
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nạ�y—nệ�u co�  thệ(  nhí�n thạ�y đừớ� c cạ�nh từớ� ng ạ� y, thí� chừ
vi�  đạ$  đo�� t  phạ�  đừớ� c đệ�n kho� ng giạn ạ� y mạ�  nhí�n thạ�y
đừớ� c chạ�n từớ� ng to) n tạ� i ớ�  cạ� c kho� ng giạn khạ� c. Thạ�n
thệ(  ngừớ� i vạ�  kho� ng giạn bệ�n ngoạ� i [no� ] co�  sừ�  đo� i ừ� ng,
chu� ng đệ)u to) n tạ� i thệo hí�nh thừ� c to) n tạ� i nhừ thệ� .

Từ�  mí�nh khại thiệ�n mu� c co� n co�  mo�� t so�  trạ� ng thạ� i
khạ� c  nừ$ ạ,  chu� ng  to� i  chu�  yệ�u  đạ$  giạ�ng  mo�� t  so�  hiệ��n
từớ� ng  pho(  biệ�n.  Co� n  co�  ngừớ� i  thạ�y  thiệ�n  mu� c  xoạy
chuyệ(n; ngừớ� i luyệ��n co� ng Đạ� o giạ thừớ� ng xuyệ�n thạ�y
trong thiệ�n mu� c xoạy chuyệ(n; đí$ạ thạ� i cừ� c “pạ�ng” mo�� t
cạ� i  lạ�  tạ� ch  mớ�  rạ,  sạu  đo�  lạ�  nhí�n  đừớ� c  cạ�nh  từớ� ng.
Nhừng kho� ng phạ� i  trong so�  nạ$o chừ vi�  [vo� n] co�  thạ� i
cừ� c; đo�  lạ�  sừ phu�  bạn đạ)u đạ$  cạ�p cho chừ vi� mo�� t bo��  hệ��
tho� ng, mo�� t thừ�  trong đo�  lạ�  thạ� i cừ� c; o� ng [niệ�m] phong
thiệ�n  mu� c  chừ vi�  lạ� i;  đệ�n  lu� c  chừ vi�  khại  mớ�  [thiệ�n
mu� c], no�  sệ$  tạ� ch mớ�  rạ. Ô� ng đạ$  co�  y�  ạn bạ� i cho chừ vi�
nhừ thệ� , chừ�  kho� ng phạ� i nguyệ�n trong nạ$o chừ vi� đạ$
co� .

Lạ� i co�  mo�� t so�  ngừớ� i truy cạ)u khại thiệ�n mu� c, [ho� ]
cạ�ng luyệ��n lạ� i cạ�ng kho� ng khại mớ�  đừớ� c; nguyệ�n nhạ�n
tạ� i  sạo?  Bạ�n  thạ�n  ho�  kho� ng [hiệ(u]  ro$ .  Chu�  yệ�u  lạ�  ví�
thiệ�n mu� c kho� ng phạ� i lạ�  thừ�  co�  thệ(  cạ)u; cạ�ng cạ)u cạ�ng
kho� ng đừớ� c. Cạ�ng truy cạ)u nhiệ)u, thí� kho� ng chí� kho� ng
khại mớ� ,  trạ� i  lạ� i  mo�� t  thừ�  [chạ� t] trạ�n rạ từ�  thiệ�n mu� c
cu� ạ ho� , đện kho� ng đện, trạ0ng kho� ng trạ0ng, thừ�  ạ� y đo� ng
kí�n thiệ�n mu� c cu� ạ chừ vi� lạ� i. Cạ�ng lạ�u vệ)  sạu, no�  sệ$  hí�nh
thạ�nh  mo�� t  trừớ� ng  rạ� t  lớ� n,  ngạ�y  cạ�ng  trạ�n  rạ  nhiệ)u.
Thiệ�n mu� c cạ�ng kho� ng khại mớ� , lạ� i cạ�ng truy cạ)u hớn,
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thừ�  chạ� t  kiạ lạ� i  trạ�n rạ cạ�ng nhiệ)u; kệ� t  quạ�  [no� ] bạo
vạ�y toạ�n bo��  thạ�n thệ(  cu� ạ ho� , thạ�� m chí� đo��  dạ� y rạ� t lớ� n,
mạng thệo mo�� t trừớ� ng rạ� t lớ� n. Thiệ�n mu� c cu� ạ cạ�  nhạ�n
nạ�y  dạ4u  thạ�� t  sừ�  khại  mớ�  ro) i,  vi�  ạ� y  cu$ ng chạOng nhí�n
thạ�y  đừớ� c,  bớ� i  ví�  vi�  ạ� y  bi�  tạ�m chạ�p  trừớ� c  cu� ạ  mí�nh
phong kí�n lạ� i  ro) i.  Trừ�  phi sạu nạ�y kho� ng nghí$  gí�  tớ� i
nừ$ ạ, khi đạ$  hoạ�n toạ�n vừ� t hệ� t cạ� i tạ�m chạ�p trừớ� c ạ� y, no�
mớ� i dạ)n dạ)n tạ�n đi; nhừng phạ� i trạ� i quạ mo�� t quạ�  trí�nh
tu luyệ��n rạ� t giạn kho(  vạ�  rạ� t lạ�u mớ� i co�  thệ(  dừ� t kho� i hệ� t
đừớ� c;  điệ)u nạ�y  rạ� t  kho� ng cạ)n  thiệ� t.  Co�  ngừớ� i  kho� ng
hiệ(u điệ)u ạ� y; sừ phu�  đạ$  dạ�� n ho�  kho� ng thệ(  cạ)u, kho� ng
thệ(  cạ)u; ho�  kho� ng tin, cừ�  mo�� t mừ� c truy cạ)u; vạ�  kệ� t quạ�
thu đừớ� c [hoạ�n toạ�n] ngừớ� c lạ� i.

Công năng dao thị

Quạn hệ��  trừ� c tiệ�p đệ�n thiệ�n mu� c co�  mo�� t co� ng nạ�ng
go� i lạ�  ‘dạo thi�’. Co�  ngừớ� i giạ�ng: To� i ngo) i tạ� i đạ�y co�  thệ(
nhí�n thạ�y cạ�nh từớ� ng Bạ0 c Kinh, nhí�n thạ�y cạ�nh từớ� ng
Hoạ Ky� ,  nhí�n thạ�y [cạ�nh từớ� ng] bệ�n kiạ Trạ� i  Đạ� t.  Co�
ngừớ� i  ly�  giạ� i  kho� ng  đừớ� c,  thệo  khoạ ho� c  mạ�  ly�  giạ� i
cu$ ng kho� ng xong; tạ� i sạo nhừ thệ�? Co�  ngừớ� i giạ� i thí�ch
thệ�  nạ�y, giạ� i thí�ch thệ�  kiạ, no� i cu$ ng kho� ng đừớ� c tho� ng;
ví�  sạo ngừớ� i tạ co�  bạ�n sừ�  to lớ� n ạ� y. Kho� ng phạ� i  vạ�� y,
ngừớ� i tu luyệ��n tạ� i tạ)ng thệ�  giạn phạ�p kho� ng co�  bạ�n sừ�
nạ�y. Nhừ$ ng gí� mạ�  ho�  nhí�n thạ�y, kệ(  cạ�  dạo thi�, kệ(  cạ�  rạ� t
nhiệ)u cạ� c co� ng nạ�ng đạ�� c di� khạ� c, tạ� t cạ�  đệ)u co�  tạ� c du� ng
ớ�  trong mo�� t kho� ng giạn đạ�� c đi�nh [cu� ạ con ngừớ� i]; lớ� n
nhạ� t cu$ ng kho� ng vừớ� t quạ kho� i kho� ng giạn vạ�� t chạ� t mạ�
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nhạ�n loạ� i chu� ng tạ đạng sinh to) n; no� i chung thí� kho� ng
vừớ� t  quạ  kho� i  trừớ� ng  kho� ng  giạn  cu� ạ  thạ�n  thệ(  bạ�n
thạ�n ho� .

Thạ�n thệ(  chu� ng tạ ớ�  trong mo�� t kho� ng giạn đạ�� c đi�nh
co�  to) n  tạ� i  mo�� t  trừớ� ng;  trừớ� ng  nạ�y  vạ�  trừớ� ng  đừ� c
kho� ng phạ� i lạ�  mo�� t trừớ� ng, kho� ng cu� ng mo�� t kho� ng giạn;
nhừng  phạ� m  vi  trừớ� ng  [kí�ch  thừớ� c]  to  nho�  lạ�  nhừ
nhạu. Trừớ� ng nạ�y co�  mo�� t thừ�  quạn hệ��  đo� i ừ� ng vớ� i vu$
tru� :  phí�ạ  vu$  tru�  co�  thừ�  gí�  thí�  trong trừớ� ng  nạ�y  cu� ạ
ngừớ� i tạ cu$ ng co�  thừ�  đo� i ừ� ng vớ� i no� ; [tạ� t cạ�  đệ)u] co�  thệ(
đo� i ừ� ng. No�  lạ�  mo�� t loạ� i hí�nh từớ� ng, kho� ng phạ� i lạ�  [vạ�� t]
chạ�n  thừ� c.  Ví�  du� :  trệ�n  Trạ� i  Đạ� t  co�  nừớ� c  My$ ,  co�
Wạshington, thí�  trệ�n trừớ� ng [kiạ]  cu� ạ  ngừớ� i  tạ cu$ ng
phạ�n  ạ�nh  nừớ� c  My$ ,  phạ�n  ạ�nh  Wạshington;  nhừng
chu� ng lạ�  hí�nh ạ�nh. [No� ] dạ4u lạ�  hí�nh ạ�nh nhừng cu$ ng lạ�
mo�� t  loạ� i  to) n tạ� i  vạ�� t  chạ� t;  no�  lạ�  quạn hệ��  đo� i  ừ� ng nhừ
vạ�� y:  tuy�  thệo  biệ�n  đo( i  ớ�  bệ�n  kiạ  mạ�  [no� ]  biệ�n  đo( i
[thệo]; do đo�  cạ� i mạ�  co�  ngừớ� i go� i lạ�  ‘co� ng nạ�ng dạo thi�’
chí�nh lạ�  từ�  nhí�n vạ�o trong phạ� m vi cu� ạ trừớ� ng kho� ng
giạn bạ�n thạ�n mí�nh. Nhừng sạu khi tu luyệ��n xuạ� t kho� i
thệ�  giạn phạ�p, thí� kho� ng nhí�n nhừ thệ�  nừ$ ạ, mạ�  lạ�  nhí�n
trừ� c tiệ�p, go� i lạ�  ‘Phạ�� t Phạ�p thạ)n tho� ng’; đo�  lạ�  thừ�  co�  uy
lừ� c vo�  ty� .

Co� ng nạ�ng dạo thi� khi [tu luyệ��n] thệ�  giạn phạ�p nhừ
thệ�  nạ�o?  To� i  sệ$  phạ�n  tí�ch  cho  mo� i  ngừớ� i  ro$ :  trong
kho� ng giạn cu� ạ trừớ� ng ạ� y, ớ�  vi� trí� phí�ạ trừớ� c trạ�n cu� ạ
con ngừớ� i co�  mo�� t chiệ�c mạ�� t gừớng; ngừớ� i kho� ng luyệ��n
co� ng thí� [gừớng] buo�� c chạ�� t; ngừớ� i luyệ��n co� ng thí� no�  lạ�� t
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quạ lạ� i.  Khi co� ng nạ�ng dạo thi�  cu� ạ ngừớ� i  luyệ��n  co� ng
sạ0p  xuạ� t  hiệ��n,  no�  sệ$  liệ�n  tu� c  lạ�� t.  Mo� i  ngừớ� i  đạ$  biệ� t,
phim  điệ��n  ạ�nh  mo4 i  giạ� y  24  hí�nh  thí�  xệm  hí�nh  ạ�nh
chuyệ(n đo�� ng liệ�n tu� c, co� n í�t hớn 24 hí�nh thí� cạ�m thạ�y
nhừ nhạ�y đo�� ng.  To� c đo��  lạ�� t  cu� ạ  no�  vừớ� t  quạ�  24 hí�nh
mo�� t giạ� y, no�  ghi nhạ�� n lệ�n chiệ�c gừớng nhừ$ ng gí� phạ�n
chiệ�u, [ro) i] lạ�� t lạ� i đệ(  chừ vi� nhí�n; ro) i lạ�� t trớ�  lạ� i thí� [hí�nh
ạ�nh] sệ$  bi� xoạ�  hệ� t. Sạu ro) i lạ� i phạ�n chiệ�u, lạ� i lạ�� t, lạ� i xoạ�
hệ� t, kho� ng ngừ� ng lạ�� t; do đo�  nhừ$ ng thừ�  mạ�  chừ vi� nhí�n
thạ�y  [nhừ]  lạ�  vạ�� n  đo�� ng;  đo�  chí�nh  lạ�  phạ�n  chiệ�u  vạ�o
trong trừớ� ng kho� ng giạn cu� ạ chừ vi� đệ(  chừ vi� [co�  thệ( ]
nhí�n thạ�y; co� n nhừ$ ng thừ�  trong trừớ� ng kho� ng giạn kiạ
lạ�  đo� i ừ� ng từ�  [nhừ$ ng thừ�  tạ� i] vu$  tru�  [ro�� ng] lớ� n.

Vạ�� y  sạo  lạ� i  nhí�n  đừớ� c  phí�ạ  sạu  thạ�n  ngừớ� i  [cu� ạ
mí�nh]?  Chiệ�c  gừớng nho�  thệ� ,  kho� ng  nhạ� t  đi�nh  hoạ�n
toạ�n phạ�n chiệ�u đừớ� c quạnh thạ�n thệ(? Mo� i ngừớ� i đạ$
biệ� t, tạ)ng thiệ�n mu� c cu� ạ con ngừớ� i khại mớ�  vừớ� t quạ
thiệ�n  nhạ$n  tho� ng,  khi  sạ0p  tiệ�n  nhạ�� p  vạ�o  huệ��  nhạ$n
tho� ng,  thí�  sệ$  đo�� t  phạ�  kho� ng  giạn  nạ�y  cu� ạ  chu� ng  tạ.
Chí�nh lu� c  ạ� y,  khi  sạ0p  sừ� ạ  đo�� t  phạ�  nhừng chừạ hoạ�n
toạ�n đo�� t phạ� , thí� thiệ�n mu� c sệ$  phạ� t sinh mo�� t loạ� i biệ�n
đo( i: nhí�n vạ�� t thệ(  đệ)u kho� ng [thạ�y] to) n tạ� i, nhí�n ngừớ� i
cu$ ng [biệ�n]  mạ� t,  từớ� ng  vạ� ch  cu$ ng  [biệ�n]  mạ� t,  cạ� i  gí�
cu$ ng [biệ�n] mạ� t, vạ�� t chạ� t [thạ�y nhừ] kho� ng to) n tạ� i nừ$ ạ.
Nghí$ạ lạ�  trong kho� ng giạn đạ�� c đi�nh nạ�y, khi mạ�  nhí�n
thạ�� t  sạ�u  xuo� ng,  thí�  sệ$  kho� ng thạ�y  ngừớ� i  nừ$ ạ,  chí�  co�
mo�� t chiệ�c mạ�� t gừớng đừ� ng bệ�n trong phạ� m vi trừớ� ng
kho� ng giạn nạ�y cu� ạ chừ vi�. Nhừng chiệ�c mạ�� t gừớng ạ�y
trong trừớ� ng kho� ng giạn cu� ạ chừ vi� lạ� i to lớ� n nhừ toạ�n
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bo��  trừớ� ng kho� ng giạn ạ� y; do đo�  no�  ớ�  trong ạ� y, trong
khi lạ�� t đi lạ�� t lạ� i, thí� kho� ng cho4  nạ�o lạ�  kho� ng phạ�n chiệ�u.
Chí� cạ)n bệ�n trong phạ� m vi trừớ� ng kho� ng giạn cu� ạ chừ
vi�  [co� ]  nhừ$ ng thừ�  đo� i  ừ� ng vớ� i  vu$  tru� ,  thí�  no�  co�  thệ(
chiệ�u xạ�  [hiệ��n hí�nh] vạ�o trong ạ� y; chu� ng tạ giạ�ng co� ng
nạ�ng dạo thi� lạ�  nhừ vạ�� y.

Khi [ngừớ� i nghiệ�n cừ� u] khoạ ho� c vệ)  thạ�n thệ(  ngừớ� i
kiệ(m đi�nh co� ng nạ�ng [dạo thi�] nạ�y, tho� ng thừớ� ng [ho� ]
dệ4  phu�  nhạ�� n  no� .  Ly�  do  phu�  nhạ�� n  lạ� :  chạOng  hạ� n  ho� i
‘ngừớ� i  thạ�n thí�ch cu� ạ mo�� t  ngừớ� i  hiệ��n đạng lạ�m gí�  ớ�
nhạ�  tạ� i Bạ0 c Kinh?’ Sạu khi no� i rạ tệ�n cu� ạ ngừớ� i thạ�n
thí�ch vạ�  tí�nh trạ� ng đạ� i khạ� i, thí� vi� ạ� y co�  thệ(  nhí�n thạ�y.
Vi�  ạ� y no� i:  Nhạ�  lạ)u ạ� y tro� ng rạ sạo, tiệ�n đệ�n co( ng kiạ
nhừ thệ�  nạ�o, đi vạ�o pho� ng, bạ�y biệ��n trong pho� ng tro� ng
rạ lạ�m sạo. No� i  tạ� t  cạ�  đệ)u đu� ng. ‘Anh ạ�y đạng lạ�m gí�
thệ�?’ RạHng ‘ạnh tạ hiệ��n đạng việ� t chừ$ ’. Đệ(  chừ� ng thừ� c
sừ�  thừ� c ạ� y, [ngừớ� i kiạ] bệ�n quạy điệ��n thoạ� i đệ�n ngừớ� i
thạ�n thí�ch [ho� i]: ‘Anh đạng lạ�m gí�  thệ�?’  ‘To� i  đạng ạ�n
cớm’. Thệ�  chạOng phạ� i kho� ng khớ� p vớ� i điệ)u vi� ạ� y nhí�n
thạ�y lạ�  gí�? Trừớ� c kiạ nguyệ�n nhạ�n phu�  nhạ�� n loạ� i co� ng
nạ�ng nạ�y chí�nh lạ�  cho4  đo� ; co�  thệ(  hoạ�n cạ�nh vi� ạ� y nhí�n
thạ�y kho� ng sại điệ(m nạ�o hệ� t. Bớ� i ví� kho� ng giạn vạ�  thớ� i
giạn cu� ạ  chu� ng tạ—chu� ng to� i  go� i  lạ�  ‘thớ� i-kho� ng’—so
vớ� i thớ� i-kho� ng cu� ạ kho� ng giạn nới co� ng nạ�ng to) n tạ� i co�
mo�� t cho4  sại biệ�� t vệ)  thớ� i giạn, khạ� i niệ��m thớ� i giạn cu� ạ
hại phí�ạ lạ�  khạ� c nhạu. Anh ạ�y vừ� ạ việ� t chừ$  xong, co� n
ngạy bạ�y giớ�  đạng ạ�n cớm; co�  sừ�  sại biệ�� t vệ)  thớ� i giạn
nhừ thệ� . Do vạ�� y nhừ$ ng ngừớ� i nghiệ�n cừ� u khoạ ho� c vệ)
thạ�n thệ(  ngừớ� i, nệ�u vạ4n luo� n luo� n thệo ly�  luạ�� n tho� ng
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thừớ� ng, chiệ(u thệo khoạ ho� c hiệ��n tạ� i mạ�  suy diệ4n, mạ�
nghiệ�n cừ� u,  thí�  thệ�m cạ�  vạ� n nạ�m nừ$ ạ cu$ ng chạOng đi
đệ�n đạ�u. Ví� nhừ$ ng điệ)u nạ�y ngạy từ�  đạ)u đạ$  lạ�  thừ�  vừớ� t
xạ ngừớ� i thừớ� ng ro) i, nệ�n từ từớ� ng con ngừớ� i cạ)n phạ� i
thạy đo( i, kho� ng thệ(  cừ�  ly�  giạ� i sừ�  việ�� c nhừ thệ�  nạ�y mạ$ i
đừớ� c.

Công năng túc mệnh thông

Co� n co�  mo�� t loạ� i co� ng nạ�ng co�  quạn hệ��  trừ� c tiệ�p đệ�n
thiệ�n mu� c, go� i lạ�  ‘tu� c mệ��nh tho� ng’. Trệ�n thệ�  giớ� i hiệ��n
nạy co�  sạ�u loạ� i co� ng nạ�ng đạ$  đừớ� c co� ng nhạ�� n, trong đo�
co�  thiệ�n mu� c, dạo thi�, vạ�  co� n co�  tu� c mệ��nh tho� ng. Sạo lạ� i
go� i lạ�  ‘tu� c mệ��nh tho� ng’? Ab y lạ�  co�  thệ(  biệ� t đừớ� c từớng
lại  vạ�  quạ�  khừ�  cu� ạ  cạ�  nhạ�n;  lớ� n  nừ$ ạ  thí�  co�  thệ(  biệ� t
đừớ� c sừ�  thi�nh suy cu� ạ xạ$  ho�� i; co� n lớ� n hớn nừ$ ạ thí� co�
thệ(  thạ�y đừớ� c nhừ$ ng quy luạ�� t biệ�n hoạ�  cu� ạ toạ�n thiệ�n
thệ( ; đo�  chí�nh lạ�  ‘co� ng nạ�ng tu� c mệ��nh tho� ng’. Ví� vạ�� t chạ� t
chiệ(u  thệo  quy  luạ�� t  nhạ� t  đi�nh  mạ�  vạ�� n  đo�� ng;  trong
kho� ng giạn đạ�� c thu� , bạ� t kệ(  vạ�� t thệ(  nạ�o đệ)u co�  hí�nh thừ� c
to) n tạ� i trong rạ� t nhiệ)u kho� ng giạn khạ� c. [To� i] no� i mo�� t
thí� du� : mo�� t khi thạ�n thệ(  ngừớ� i tạ chuyệ(n đo�� ng, [thí�] cạ� c
tệ�  bạ�o trong thạ�n thệ(  ngừớ� i đệ)u đo�� ng thệo; hớn nừ$ ạ ớ�
vi quạn tạ� t cạ�  cạ� c phạ�n từ� , proton, điệ��n từ� , cho đệ�n nho�
hớn mạ$ i  nừ$ ạ  tạ� t  cạ�  thạ�nh  phạ)n  đệ)u  vạ�� n  đo�� ng  thệo.
Nhừng chu� ng co�  hí�nh thừ� c  to) n  tạ� i  đo�� c  lạ�� p;  cạ� c  hí�nh
thừ� c to) n tạ� i  cu� ạ thạ�n thệ(  trong cạ� c  kho� ng giạn khạ� c
cu$ ng đệ)u trạ� i quạ mo�� t loạ� i biệ�n đo( i.
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ChạOng  phạ� i  chu� ng  tạ  giạ�ng  vạ�� t  chạ� t  lạ�  bạ� t  diệ�� t?
Trong mo�� t kho� ng giạn đạ�� c đi�nh, ngừớ� i tạ lạ�m xong mo�� t
việ�� c gí�, [ví� du� ] ngừớ� i tạ huớ tạy lạ�m mo�� t việ�� c gí�, tạ� t cạ�
đệ)u lạ�  to) n tạ� i vạ�� t chạ� t; lạ�m việ�� c gí� thí� cu$ ng lừu lạ� i mo�� t
hí�nh từớ� ng vạ�  tí�n từ� c. Tạ� i kho� ng giạn khạ� c, no�  lạ�  bạ� t
diệ�� t, ví$nh việ4n to) n tạ� i ớ�  đo� , ngừớ� i co�  co� ng nạ�ng nhí�n
mo�� t cạ� i lạ�  thạ�y đừớ� c cạ�nh từớ� ng to) n tạ� i trong quạ�  khừ� ,
nệ�n hiệ(u biệ� t liệ)n. Từớng lại khi chừ vi� co�  co� ng nạ�ng
tu� c mệ��nh tho� ng ro) i, chừ vi� nhí�n thừ�  vệ)  hí�nh thừ� c mạ�
chu� ng tạ ho� m nạy giạ�ng bạ� i tạ� i đạ�y, [sệ$  thạ�y] no�  vạ4n
co� n to) n tạ� i, đạ$  đo) ng thớ� i to) n tạ� i ớ�  nới ạ� y. Khi mo�� t cạ�
nhạ�n giạ�ng sinh, trong mo�� t kho� ng giạn đạ�� c thu�  kho� ng
co�  khạ� i niệ��m thớ� i giạn, cuo�� c đớ� i vi� ạ� y đạ$  đo) ng thớ� i to) n
tạ� i  ớ�  đo�  ro) i;  co�  [nhừ$ ng ngừớ� i]  kho� ng chí�  lạ�  mo�� t  đớ� i
[đo) ng thớ� i to) n tạ� i ớ�  đo� ].

Co�  thệ(  co�  ngừớ� i nghí$: Nhừ$ ng phạ�n đạ�u cạ�  nhạ�n, cạ� i
thiệ��n bạ�n thạ�n cu� ạ chu� ng tạ vạ�� y  chạ�ng lạ�  kho� ng cạ)n
thiệ� t? Ho�  kho� ng [chi�u] chạ�p nhạ�� n [điệ)u nạ�y]. Thừ� c rạ
phạ�n đạ�u cạ�  nhạ�n co�  thệ(  thạy đo( i đừớ� c nhừ$ ng thừ�  nho�
trong đớ� i ngừớ� i, mo�� t so�  thừ�  nho�  tho� i; bạHng phạ�n đạ�u
cạ�  nhạ�n  co�  thệ(  co�  đừớ� c  nhừ$ ng  thạy  đo( i  ạ� y.  Nhừng
chí�nh ví� no4  lừ� c cạ� i biệ�n cu� ạ chừ vi� mạ�  co�  thệ(  chi�u nhạ�� n
nghiệ��p lừ� c; nệ�u kho� ng thệ�  thí� kho� ng to) n tạ� i vạ�n đệ)  tạ� o
nghiệ��p, cu$ ng kho� ng to) n tạ� i vạ�n đệ)  lạ�m việ�� c to� t [vạ� ] lạ�m
việ�� c xạ�u. Khi ngoạn co�  lạ�m việ�� c gí� đo� , ho�  sệ$  chiệ�m tiệ��n
nghi cu� ạ ngừớ� i khạ� c, ho�  lạ�m điệ)u xạ�u. Do đo�  trong tu
luyệ��n nhạ0 c lạ� i [nhiệ)u lạ)n] rạHng cạ)n phạ� i thuạ�� n thệo từ�
nhiệ�n, đo�  chí�nh lạ�  đạ� o ly� ; bớ� i ví� chừ vi� quạ no4  lừ� c mạ�
lạ�m  hạ� i  ngừớ� i  khạ� c.  Nguyệ�n  sinh  mệ��nh  cu� ạ  chừ  vi�
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kho� ng  co�  thừ�  đo� ,  nhừng  tạ� i  xạ$  ho�� i  chừ  vi�  lạ� i  đừớ� c
nhừ$ ng thừ�  vo� n thuo�� c vệ)  ngừớ� i khạ� c; vạ�� y lạ�  chừ vi� đạ$
mạ0 c nớ�  ngừớ� i tạ ro) i.

Ngừớ� i tạ muo� n [tạ� c] đo�� ng [lạ�m thạy đo( i] nhừ$ ng sừ�
việ�� c lớ� n; ngừớ� i thừớ� ng hoạ�n toạ�n kho� ng thệ(  [tạ� c] đo�� ng
đệ�n đừớ� c. Ho�  co�  mo�� t cạ� ch [tạ� c] đo�� ng, chí�nh lạ�  cạ�  nhạ�n
ạ�y toạ�n lạ�m điệ)u xạ�u, kho� ng điệ)u ạ� c nạ�o mạ�  kho� ng lạ�m;
vi� ạ� y co�  thệ(  thạy đo( i đừớ� c cuo�� c đớ� i cu� ạ mí�nh, nhừng vi�
ạ� y sệ$  đừớng đạ)u vớ� i sừ�  huy�  diệ�� t triệ�� t đệ( . Chu� ng to� i từ�
cạo  tạ)ng  mạ�  nhí�n,  thạ�y  [khi]  con  ngừớ� i  chệ� t  ro) i,
[nhừng] nguyệ�n thạ)n bạ� t diệ�� t. Nguyệ�n thạ)n bạ� t diệ�� t lạ�
sạo? Chu� ng to� i  thạ�y  rạHng sạu khi  ngừớ� i  tạ chệ� t,  [thí�
xạ� c] ngừớ� i ớ�  cho� n ạn nghí� kiạ, chạOng quạ chí� lạ�  cạ� c tệ�
bạ�o cu� ạ thạ�n ngừớ� i trong kho� ng giạn nạ�y cu� ạ chu� ng tạ
mạ�  tho� i. Cạ� c to(  chừ� c tệ�  bạ�o cu� ạ no�� i tạ� ng vạ�  bệ�n trong
thạ�n thệ( , toạ�n bo��  thạ�n ngừớ� i, vạ�  từ� ng tệ�  bạ�o tạ� i kho� ng
giạn nạ�y đệ)u thoạ� t rới rạ; co� n thạ�n thệ(  tạ� i cạ� c kho� ng
giạn khạ� c nhừ phạ�n từ� , nguyệ�n từ� , proton, cho đệ�n cạ� c
vạ�� t  chạ� t  vi  lạ� p  thạ�nh phạ)n  nho�  hớn thí�  kho� ng  chệ� t;
chu� ng vạ4n ớ�  trong cạ� c  kho� ng giạn khạ� c,  [chu� ng] vạ4n
to) n tạ� i trong cạ� c kho� ng giạn vi quạn. Nhừng điệ)u mạ�  kệ�
kho� ng điệ)u ạ� c nạ�o mạ�  kho� ng lạ�m sệ$  đừớng đạ)u chí�nh
lạ�  việ�� c toạ�n bo��  tệ�  bạ�o giạ� i thệ(  hệ� t, trong Phạ�� t giạ�o go� i lạ�
‘hí�nh thạ)n toạ�n diệ�� t’.

Co� n co�  mo�� t  cạ� ch co�  thệ(  cho phệ�p con ngừớ� i biệ�n
đo( i đớ� i cu� ạ ho� ; đạ�y lạ�  cạ� ch duy nhạ� t; chí�nh lạ�  cạ�  nhạ�n
ạ�y từ�  nạy trớ�  đi sệ$  bừớ� c trệ�n con đừớ� ng tu luyệ��n. Vạ�� y
tạ� i sạo đi thệo con đừớ� ng tu luyệ��n co�  thệ(  lạ�m biệ�n đo( i
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đớ� i  ngừớ� i  cu� ạ  ho� ?  Ai co�  thệ(  tuy�  tiệ��n  [tạ� c]  đo�� ng đệ�n
điệ)u ạ� y? Bớ� i ví� [khi] cạ�  nhạ�n ạ� y hệ4  muo� n đi thệo đừớ� ng
tu luyệ��n, y�  niệ��m ạ� y vừ� ạ mớ� i đo�� ng, [thí�] gio� ng nhừ ạ�nh
vạ�ng kim loệ�  sạ�ng, chạ�n đo�� ng mừớ� i phừớng thệ�  giớ� i.
Khạ� i niệ��m vu$  tru�  đo� i vớ� i Phạ�� t giạ lạ�  ho� c thuyệ� t thệ�  giớ� i
mừớ� i phừớng. Bớ� i ví� [đừ� ng] tạ� i sinh mệ��nh cạo cạ�p mạ�
xệ� t,  thí�  sinh mệ��nh [đớ� i]  ngừớ� i  kho� ng phạ� i  ví�  đệ(  lạ�m
ngừớ� i. Ho�  cho rạHng sinh mệ��nh con ngừớ� i lạ�  [đừớ� c] sạ�n
sinh trong kho� ng giạn vu$  tru� , co�  cu� ng tí�nh chạ� t vớ� i vu$
tru� ,  lạ�  lừớng  thiệ��n,  lạ�  cạ�u  thạ�nh  từ�  chu� ng  vạ�� t  chạ� t
Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n. Nhừng ho�  cu$ ng co�  quạn hệ��  [mạng]
tí�nh quạ)n thệ( ; trong quạ)n thệ(  khi ho�  phạ� t sinh quạn hệ��
xạ$  ho�� i, mo�� t so�  biệ�n đo( i kho� ng co� n to� t nừ$ ạ, do vạ�� y bi� rớ� t
xuo� ng dừớ� i;  tạ� i  tạ)ng [dừớ� i] ạ� y ho�  cu$ ng kho� ng tru�  lạ� i
đừớ� c nừ$ ạ, ho�  lạ� i biệ�n thạ�nh tệ��  hớn nừ$ ạ, ho�  lạ� i rớ� t thệ�m
mo�� t tạ)ng nừ$ ạ; rớ� t, rớ� t, rớ� t mạ$ i cuo� i cu� ng rớ� t đệ�n tạ)ng
ngừớ� i thừớ� ng nạ�y.

[Rới rớ� t đệ�n] tạ)ng nạ�y, cạ�  nhạ�n ạ� y nệ�n bi� huy�  diệ�� t,
bi� tiệ�u huy� . Nhừng cạ� c Đạ� i Giạ� c Giạ�  đạ$  xuạ� t phạ� t từ�  tạ�m
đạ� i từ�  bi, mạ�  đạ�� c cạ� ch tạ� o mo�� t chu� ng kho� ng giạn nạ�y,
nhừ  kho� ng  giạn  cu� ạ  xạ$  ho�� i  nhạ�n  loạ� i  chu� ng  tạ.  Tạ� i
kho� ng  giạn  nạ�y,  ho�  đừớ� c  cạ�p  thệ�m  mo�� t  nhu� c  thạ�n,
thệ�m  mo�� t  cạ�� p  mạ0 t  chí�  nhí�n  đừớ� c  vạ�� t  thệ(  hạ� n  cuo�� c
trong kho� ng giạn vạ�� t chạ� t cu� ạ chu� ng tạ; cu$ ng co�  nghí$ạ
lạ�  rới vạ�o [co$ i] mệ� , lạ�m cho ho�  kho� ng nhí�n thạ�y đừớ� c
chạ�n từớ� ng cu� ạ  vu$  tru� ;  trong khi  tạ� i  cạ� c  kho� ng giạn
khạ� c đệ)u co�  thệ(  nhí�n thạ�y đừớ� c. ỞQ  trong [co$ i] mệ�  ạ� y,
tạ� i trạ� ng thạ� i ạ� y, mo�� t cớ ho�� i thệ�  nạ�y đừớ� c lừu lạ� i cho
ho� . Bớ� i ví� ớ�  trong mệ� , nệ�n cu$ ng lạ�  kho(  nhạ� t; co�  mạng
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thạ�n thệ(  nạ�y, chí�nh lạ�  phạ� i chi�u kho( . Ngừớ� i tạ� i kho� ng
giạn nạ�y nệ�u co�  thệ(  quạy trớ�  vệ)  trệ�n,  Đạ� o giạ luyệ��n
co� ng giạ�ng ‘phạ�n bo( n quy chạ�n’, vi�  ạ� y nệ�u mạng tạ�m
muo� n tu luyệ��n, chí�nh lạ�  Phạ�� t  tí�nh xuạ� t hiệ��n, [thí�] cạ� i
tạ�m ạ� y lạ�  trạ�n quy�  nhạ� t,  mo� i ngừớ� i sệ$  giu� p đớ$  vi�  ạ� y.
Con  ngừớ� i  ớ�  trong  hoạ�n  cạ�nh  kho(  nhừ  thệ�  nạ�y  mạ�
chừạ bi�  mệ�  mạ� t,  co� n  muo� n  quạy  trớ�  vệ) ,  do  đo�  mo� i
ngừớ� i sệ$  giu� p đớ$  vi� ạ� y, giu� p đớ$  mo�� t cạ� ch vo�  điệ)u kiệ��n,
việ�� c gí� cu$ ng co�  thệ(  giu� p đừớ� c. Tạ� i sạo chu� ng to� i co�  thệ(
ví�  ngừớ� i  tu luyệ��n mạ�  lạ�m nhừ$ ng sừ�  việ�� c  nạ�y,  nhừng
kho� ng thệ(  lạ�m cho ngừớ� i thừớ� ng? Đo�  chí�nh lạ�  đạ� o ly� .

Đo� i  vớ� i  mo�� t  ngừớ� i  thừớ� ng  [chí�]  mong  tri�  bệ��nh,
[chu� ng to� i] kho� ng giu� p chừ vi� đừớ� c; ngừớ� i thừớ� ng vạ4n
lạ�  ngừớ� i  thừớ� ng;  ngừớ� i  thừớ� ng  nệ�n  [ớ�  trong]  trạ� ng
thạ� i  cu� ạ  xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng.  Nhiệ)u  ngừớ� i  giạ�ng,
[rạHng] Phạ�� t  pho(  đo��  chu� ng sinh, [rạHng] Phạ�� t  giạ giạ�ng
pho(  đo��  chu� ng sinh. To� i no� i vớ� i chừ vi�, chừ vi� thừ�  giớ�  tạ� t
cạ�  kinh điệ(n Phạ�� t  giạ�o  [mạ�  xệm],  kho� ng co�  no� i  rạHng
chừ$ ạ  bệ��nh  cho  ngừớ� i  thừớ� ng  đừớ� c  tí�nh  lạ�  pho(  đo��
chu� ng sinh. Mạ�y nạ�m nạy chí�nh nhừ$ ng khí� co� ng sừ giạ�
đạ$  lạ�m loạ� n việ�� c  nạ�y. Nhừ$ ng khí�  co� ng sừ chạ�n chí�nh,
nhừ$ ng khí� co� ng sừ mớ�  đừớ� ng kho� ng hệ)  giạ�ng hoạ�� c bạ�o
[chừ vi�] tri� bệ��nh cho ngừớ� i [thừớ� ng]; ho�  chí� dạ� y chừ vi�
cạ� ch từ�  mí�nh rệ�n luyệ��n,  [từ� ]  chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i.
Chừ vi� lạ�  ngừớ� i thừớ� ng, mớ� i ho� c co�  hại ngạ�y chừ vi� lạ�m
sạo co�  thệ(  tri� đừớ� c bệ��nh? Co�  phạ� i lừ� ạ ngừớ� i chạ�ng? Đo�
co�  phạ� i tạ�ng trừớ� ng tạ�m chạ�p trừớ� c chạ�ng? Truy cạ)u
dạnh lớ� i, mong cạ)u nhừ$ ng điệ)u siệ�u thừớ� ng [ro) i] hiệ(n
thi�  nới ngừớ� i  thừớ� ng! Điệ)u ạ� y tuyệ�� t  đo� i  kho� ng đừớ� c
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phệ�p.  Do vạ�� y  co�  ngừớ� i  cạ�ng truy cạ)u  cạ�ng kho� ng co�
[đừớ� c];  kho� ng  cho  phệ�p  chừ  vi�  lạ�m  nhừ  thệ� ;  cu$ ng
kho� ng cho phệ�p chừ vi� tuy�  y�  phạ�  hoạ� i trạ� ng thạ� i cu� ạ xạ$
ho�� i nạ�y.

Vu$  tru�  nạ�y co�  mo�� t [Phạ�p] ly�  rạHng, khi chừ vi� muo� n
phạ�n bo( n quy chạ�n,  ngừớ� i  tạ sệ$  giu� p chừ vi�;  ho�  cho
rạHng sinh mệ��nh cu� ạ con ngừớ� i lạ�  nệ�n [đệ( ] quạy trớ�  vệ) ,
chừ�  kho� ng phạ� i nệ�n [đệ(  so� ng] nới ngừớ� i thừớ� ng. Nệ�u
no� i nhạ�n loạ� i chạOng co�  bệ��nh gí� hệ� t, [so� ng] quạ�  ừ thoạ� i
mạ� i, thí� co�  bạ�o chừ vi� lạ�m thạ)n tiệ�n chừ vi� cu$ ng chạOng
lạ�m. Kho� ng co�  bệ��nh, cu$ ng chạOng co�  kho( , muo� n gí� đừớ� c
nạ�y, to� t đệ�p nhừớ� ng ạ� y, thí� đu� ng lạ�  thệ�  giớ� i thạ)n tiệ�n
ro) i. Nhừng chừ vi� biệ�n đo( i thạ�nh kho� ng to� t ro) i rới rớ� t
xuo� ng đệ�n đạ�y,  do đo�  chừ vi�  sệ$  kho� ng thệ(  thoạ� i  mạ� i
đừớ� c. Nhạ�n tạ� i mệ�  trung dệ4  phạ� m điệ)u xạ�u, trong Phạ�� t
giạ�o  go� i  lạ�  ‘nghiệ��p  lừ� c  luạ�n  bạ�o’.  Do  đo�  con  ngừớ� i
thừớ� ng xuyệ�n từ�  ho�  co�  mạ nạ� n nạ�o đo� , hạy gạ�� p lu� c co�
việ�� c kho� ng to� t, đo�  đệ)u lạ�  ớ�  trong nghiệ��p lừ� c luạ�n bạ�o
mạ�  hoạ�n trạ�  nghiệ��p cu� ạ mí�nh. Trong Phạ�� t giạ�o lạ� i no� i:
‘Phạ�� t vo�  xừ�  bạ� t tạ� i’. Mo�� t vi� Phạ�� t chuyệ(n tạy mo�� t cạ� i, thí�
bệ��nh cu� ạ toạ�n nhạ�n loạ� i sệ$  kho� ng co� n; điệ)u nạ�y đạ�m
bạ�o lạ�  lạ�m đừớ� c. Rạ� t nhiệ)u chừ Phạ�� t vạ�� y sạo kho� ng lạ�m
điệ)u  ạ� y?  Bớ� i  ví�  trừớ� c  đạ�y  ho�  {con  ngừớ� i}  lạ�m  điệ)u
kho� ng to� t, ho�  mớ� i phạ� i chi�u to�� i nạ�y. Nệ�u chừ vi� chừ$ ạ
hệ� t cho ho� , thí� từớng đừớng vớ� i phạ�  hoạ� i [Phạ�p] ly�  vu$
tru� , từớng đừớng vớ� i việ�� c cạ�  nhạ�n ạ� y co�  thệ(  lạ�m điệ)u
xạ�u, nớ�  ngừớ� i mạ�  kho� ng [cạ)n] hoạ�n trạ� ; điệ)u ạ� y kho� ng
đừớ� c phệ�p. Do vạ�� y ại cu$ ng duy ho��  trạ� ng thạ� i cu� ạ xạ$  ho�� i
ngừớ� i thừớ� ng, ại cu$ ng kho� ng phạ�  hoạ� i  no� .  Thoạ� i  mạ� i
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kho� ng bệ��nh duy nhạ� t mạ�  chừ vi� [co�  thệ( ] tí�m thạ�y, co�
thệ(  đạ� t  đừớ� c  mu� c  đí�ch  giạ� i  thoạ� t  thạ�� t  sừ� ,  chí�  co�  ‘tu
luyệ��n’!  [Khuyệ�n]  bạ�o  con  ngừớ� i  tu  chí�nh  Phạ�p,  [đo� ]
mớ� i lạ�  pho(  đo��  chu� ng sinh mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh.

Tạ� i sạo co�  nhiệ)u khí� co� ng sừ co�  thệ(  tri� bệ��nh? Ví� sạo
ho�  giạ�ng tri� bệ��nh? Co�  ngừớ� i co�  thệ(  đạ$  nghí$ đệ�n vạ�n đệ)
nạ�y; đạ� i đạ so�  [khí� co� ng sừ ạ� y] đệ)u kho� ng [thệo] đừớ� ng
chí�nh. Khí� co� ng sừ chạ�n chí�nh xuạ� t phạ� t từ�  tạ�m từ�  bi,
xuạ� t  phạ� t  từ�  [lo� ng]  thừớng  xo� t,  trong  quạ�  trí�nh  tu
luyệ��n thạ�y chu� ng sinh đệ)u kho( , [nệ�n] ho�  giu� p đớ$  ngừớ� i
tạ; điệ)u ạ� y đừớ� c phệ�p. Nhừng ho�  kho� ng tri� [hệ� t bệ��nh];
ho�  chí� tạ� m thớ� i giu� p chừ vi� ừ� c chệ�  bệ��nh lạ� i; hoạ�� c giu� p
chừ vi�  chuyệ(n di�ch no�  đi,  bạ�y giớ�  kho� ng mạ0 c [bệ��nh]
nhừng từớng lại sệ$  mạ0 c, chuyệ(n di�ch bệ��nh vệ)  sạu nạ�y;
hoạ�� c giu� p chừ vi�  chuyệ(n hoạ�  [bệ��nh], chuyệ(n no�  sạng
thạ�n thệ(  thạ�n quyệ�n cu� ạ chừ vi�. Co� n tiệ�u trừ�  nghiệ��p ạ� y
mo�� t  cạ� ch  thạ�� t  sừ�  triệ�� t  đệ( ,  thí�  ho�  kho� ng  lạ�m  đừớ� c;
kho� ng đừớ� c phệ�p tuy�  tiệ��n giu� p ngừớ� i thừớ� ng nhừ thệ� ;
nhừng chí� co�  thệ(  giu� p ngừớ� i tu luyệ��n lạ�m việ�� c ạ� y; đo�
chí�nh lạ�  đạ� o ly� .

Hạ�m nghí$ạ cu� ạ cạ�u ‘pho(  đo��  chu� ng sinh’ mạ�  Phạ�� t giạ
giạ�ng lạ� :  đừạ chừ vi�  từ�  trạ� ng thạ� i  to� i  kho(  cu� ạ  ngừớ� i
thừớ� ng lệ�n cạo tạ)ng, ví$nh việ4n kho� ng co� n chi�u kho( , vạ�
[đừớ� c] giạ� i thoạ� t; điệ)u ho�  giạ�ng co�  hạ�m nghí$ạ nhừ thệ� .
ChạOng phạ� i Thí�ch Cạ Mạ�u Ni đạ$  giạ�ng vệ)  bớ�  bệ�n kiạ cu� ạ
niệ� t bạ�n lạ�  gí�? Đo�  lạ�  hạ�m nghí$ạ chạ�n chí�nh [cạ�u] ‘pho(
đo��  chu� ng  sinh’  cu� ạ  Ô� ng.  Nệ�u  ví�  nhừ  chừ  vi�  ớ�  cho� n
ngừớ� i  thừớ� ng  toạ�n  hừớ� ng  phu� c,  co�  tiệ)n  đệ�n  mừ� c
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giừớ� ng ớ�  nhạ�  chừ vi� cu$ ng du� ng tiệ)n mạ�  lo� t, chạOng co�
to�� i [kho( ] gí�, thí� co�  bạ�o lạ�m thạ)n tiệ�n chừ vi� cu$ ng chạOng
lạ�m. [Chừ vi�]  lạ�  mo�� t  ngừớ� i  tu luyệ��n, [nệ�n] co�  thệ(  cạ� i
biệ�n đừớ� ng đớ� i cho chừ vi�; cu$ ng duy chí� co�  tu luyệ��n lạ�
co�  thệ(  cạ� i biệ�n mạ�  tho� i.

Hí�nh thừ� c co� ng nạ�ng tu� c mệ��nh tho� ng lạ�  ớ�  bo��  phạ�� n
trừớ� c trạ�n cu� ạ con ngừớ� i co�  mo�� t  cạ� i nhừ mạ�n huy�nh
quạng nho�  cu� ạ TV. Co�  ngừớ� i thí� [no� ] ớ�  bo��  phạ�� n trừớ� c
trạ�n; co�  ngừớ� i thí� ớ�  cạ� ch trừớ� c trạ�n mo�� t cừ�  ly rạ� t gạ)n;
co�  ngừớ� i  thí�  ớ�  bệ�n  trong trạ�n.  Co�  ngừớ� i  nhạ0m  mạ0 t
[mớ� i] co�  thệ(  nhí�n thạ�y; co� n trừớ� ng hớ� p no�  hoạ� t [đo�� ng]
rạ� t mạ� nh, thí� co�  ngừớ� i mớ�  mạ0 t [cu$ ng] co�  thệ(  nhí�n thạ�y.
Nhừng ngừớ� i khạ� c nhí�n kho� ng thạ�y,  no�  lạ�  thừ�  ớ�  bệ�n
trong phạ� m vi cu� ạ trừớ� ng kho� ng giạn ngừớ� i ạ� y. Từ� c lạ� ,
chu� ng co� ng nạ�ng nạ�y xuạ� t hiệ��n ro) i, thí� co� n mo�� t chu� ng
co� ng nạ�ng nừ$ ạ [co�  tạ� c du� ng] nhừ tạ� i thệ( , [no� ] lạ� y cạ�nh
từớ� ng nhí�n thạ�y ớ�  kho� ng giạn khạ� c phạ�n ạ�nh vạ�o đạ�y,
do vạ�� y  co�  thệ(  nhí�n  thạ�y  đừớ� c  trong thiệ�n  mu� c  nạ�y.
Nhí�n thạ�y từớng lại mo�� t  cạ�  nhạ�n,  nhí�n thạ�y quạ�  khừ�
mo�� t  cạ�  nhạ�n,  nhí�n  thạ�y  [mo�� t  cạ� ch]  chuạ(n  xạ� c  phi
thừớ� ng. Toạ�n quạ� i dạ4u ro$  rạ�ng đệ�n đạ�u, thí� nhừ$ ng việ�� c
nho� ,  chi  tiệ� t  kho� ng  suy  tí�nh  rạ  đừớ� c;  nhừng  vi�  ạ� y
{ngừớ� i co�  co� ng nạ�ng tu� c mệ��nh tho� ng} co�  thệ(  thạ�y ro$
rạ�ng phi thừớ� ng, cạ�  niệ�n đạ� i  cu$ ng co�  thệ(  thạ�y  đừớ� c.
Nhừ$ ng chi tiệ� t cu� ạ biệ�n đo( i đệ)u co�  thệ(  thạ�y, bớ� i ví� điệ)u
vi� ạ� y thạ�y chí�nh lạ�  phạ�n ạ�nh chạ�n thừ� c cu� ạ ngừớ� i hoạ�� c
vạ�� t ớ�  cạ� c kho� ng giạn khạ� c.
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Chí�  cạ)n  lạ�  [ngừớ� i]  tu luyệ��n  Phạ�p Luạ�n Đạ� i  Phạ�p,
thiệ�n mu� c ại ại cu$ ng đừớ� c khại mớ� . Nhừng nhừ$ ng co� ng
nạ�ng mạ�  chu� ng to� i đệ)  cạ�� p đệ�n sạu nạ�y, thí� kho� ng khại
mớ�  giu� p [chừ vi�].  Tuy�  thệo khi  kho� ng ngừ� ng đệ)  cạo
tạ)ng, co� ng nạ�ng tu� c mệ��nh tho� ng từ�  nhiệ�n sệ$  xuạ� t hiệ��n;
từớng lại trong [quạ�  trí�nh] tu luyệ��n sệ$  gạ�� p tí�nh huo� ng
nhừ thệ� . Khi chu� ng co� ng nạ�ng nạ�y xuạ� t hiệ��n, [chừ vi�]
sệ$  biệ� t {nhạ�� n thừ� c} đừớ� c việ�� c ạ� y, do đo�  Phạ�p nạ�y, Ly�
nạ�y chu� ng to� i đệ)u giạ�ng hệ� t.

Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới

“Kho� ng trong ngu$  hạ�nh, rạ ngoạ� i  tạm giớ� i” lạ�  gí�?
Vạ�n đệ)  nạ�y no� i rạ rạ� t ho� c bu� ạ. Trừớ� c đạ�y khi no� i đệ�n
vạ�n đệ)  nạ�y, co�  nhiệ)u khí� co� ng sừ đạ$  bi� lạ�m cho nghệ�n
[kho� ng biệ� t ạ�n no� i rạ sạo] bớ� i nhừ$ ng ngừớ� i kho� ng tin
khí�  co� ng.  “Trong cạ� c  vi�  luyệ��n  co� ng  đạ�y  ho� i  ại  đạ$  rạ
ngoạ� i ngu$  hạ�nh, trong cạ� c vi� co�  ại kho� ng co� n trong tạm
giớ� i?” Co�  mo�� t so�  kho� ng phạ� i lạ�  khí� co� ng sừ; ‘khí� co� ng
sừ’ cu� ạ ho�  lạ�  từ�  phong. Đạ$  no� i kho� ng ro$  thí� đừ� ng no� i,
ho�  lạ� i dạ�m no� i, ro) i bi� ngừớ� i tạ lạ�m cừ� ng ho� ng. Gạ�y to( n
thạ� t  lớ� n  cho giớ� i  tu luyệ��n,  tạ� o  nệ�n  ho4 n  loạ� n  lớ� n;  co�
ngừớ� i  mừớ� n  cớ�  nạ�y  đệ(  co� ng  kí�ch  khí�  co� ng.  ‘Kho� ng
trong ngu$  hạ�nh, rạ ngoạ� i tạm giớ� i’, lạ�  mo�� t cạ�u cu� ạ giớ� i
tu luyệ��n, nguyệ�n từ�  trong to� n giạ�o, lạ�  [cạ�u no� i] sinh rạ
trong to� n giạ�o. Do đo�  chu� ng tạ kho� ng thệ(  tạ� ch kho� i bo� i
cạ�nh li�ch sừ�  ạ� y, kho� ng thệ(  tạ� ch kho� i hoạ�n cạ�nh đừớng
thớ� i [lu� c bạ�y giớ� ] mạ�  giạ�ng vạ�n đệ)  nạ�y.
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‘Kho� ng trong ngu$  hạ�nh’ lạ�  gí�? Vạ�� t ly�  ho� c co(  đạ� i cu� ạ
Trung Quo� c chu� ng tạ, [vạ� ] vạ�� t ly�  ho� c hiệ��n đạ� i đệ)u nhí�n
nhạ�� n  rạHng  ho� c  thuyệ� t  ngu$  hạ�nh  cu� ạ  Trung  Quo� c  lạ�
đu� ng. Kim mo�� c thuy�  hoạ�  tho( ,  ngu$  hạ�nh ạ� y cạ�u thạ�nh
nệ�n mo� i sừ�  vạ�� t trong vu$  tru� ; điệ)u ạ� y lạ�  đu� ng, do vạ�� y
chu� ng tạ [mớ� i] giạ�ng vệ)  ngu$  hạ�nh. No� i rạHng mo�� t ngừớ� i
rạ ngoạ� i  ngu$  hạ�nh,  [nệ�u] du� ng cạ� ch no� i  hiệ��n  đạ� i  mạ�
giạ�ng,  chí�nh lạ�  đạ$  rạ ngoạ� i  thệ�  giớ� i  vạ�� t  chạ� t  nạ�y  cu� ạ
chu� ng tạ; nghệ mạ�  thạ�y thạ�� t huyệ)n [hoạ�� c]. Mo� i ngừớ� i
hạ$y nghí$ vệ)  vạ�n đệ)  nạ�y, cạ� c khí� co� ng sừ co�  to) n tạ� i co� ng.
To� i  đạ$  [lạ�m]  quạ thí�  nghiệ��m,  rạ� t  nhiệ)u  khí�  co� ng  sừ
cu$ ng đệ)u đạ$  [lạ�m] quạ trạ0 c nghiệ��m nhừ thệ� , [đệ( ] kiệ(m
đi�nh nạ�ng lừớ� ng cu� ạ ho� . Bớ� i ví� cạ� c thạ�nh phạ)n vạ�� t chạ� t
trong co� ng nạ�y [thí�] rạ� t nhiệ)u cạ� c thiệ� t bi� mạ�  chu� ng tạ
đạng co�  hiệ��n nạy đệ)u co�  thệ(  kiệ(m đi�nh rạ đừớ� c, cu$ ng
[co�  nghí$ạ] lạ�  [vớ� i] thạ�nh phạ)n mạ�  khí� co� ng sừ phạ� t rạ
chí� cạ)n co�  mo�� t loạ� i thiệ� t bi� [đo� ] to) n tạ� i thí� co�  thệ(  kiệ(m
đi�nh đừớ� c sừ�  to) n tạ� i cu� ạ co� ng. Hiệ��n nạy cạ� c thiệ� t bi� co�
thệ(  đo thạ�y ho) ng ngoạ� i, từ�  ngoạ� i, siệ�u ạ�m, hạ�  ạ�m, điệ��n,
từ� ,  tiạ pho� ng xạ�  gạmmạ, nguyệ�n từ� ,  nệutron. Cạ� c khí�
co� ng sừ đệ)u co�  nhừ$ ng vạ�� t  chạ� t ạ� y; co� n co�  nhừ$ ng vạ�� t
chạ� t mạ�  khí�  co� ng sừ phạ� t rạ vạ4n chừạ đo thạ�y đừớ� c,
[ví�]  chừạ co�  thiệ� t  bi�.  Miệ4n  lạ�  co�  thiệ� t  bi�  [thí�]  tạ� t  cạ�
chu� ng đệ)u co�  thệ(  đừớ� c đo thạ�y; [ngừớ� i tạ] phạ� t hiệ��n
rạHng vạ�� t  chạ� t  cạ� c  khí�  co� ng sừ phạ� t  rạ cừ� c  ky�  phong
phu� .

Dừớ� i tạ� c du� ng cu� ạ mo�� t trừớ� ng điệ��n từ�  nhạ� t đi�nh,
khí� co� ng sừ co�  thệ(  phạ� t ạ�nh quạng huy rạ� t mạ� nh mệ$ ,
đệ�p vo�  cu� ng. Co� ng lừ� c cạ�ng cạo thí� trừớ� ng nạ�ng lừớ� ng
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phạ� t rạ cạ�ng lớ� n. Co� n ngừớ� i thừớ� ng cu$ ng co� , nhừng rạ� t
nho� ;  mo�� t  loạ� i  ạ�nh quạng huy rạ� t  nho� .  Trong nghiệ�n
cừ� u cu� ạ mo� n vạ�� t ly�  cạo nạ�ng lừớ� ng, ngừớ� i tạ nhí�n nhạ�� n
rạHng  nạ�ng  lừớ� ng  chí�nh  lạ�  nhừ$ ng  thừ�  nhừ  nệutron,
nguyệ�n  từ� .  Nhiệ)u  khí�  co� ng  sừ  đạ$  [lạ�m]  quạ  trạ0 c
[nghiệ��m], nhừ$ ng khí� co� ng sừ no( i tiệ�ng cu$ ng đệ)u thạm
giạ. To� i cu$ ng đừớ� c đo, đo thạ�y tiạ pho� ng xạ�  gạmmạ vạ�
nệutron nhiệ�� t phạ� t rạ nhiệ)u hớn vạ�� t chạ� t tho� ng thừớ� ng
[phạ� t rạ] từ�  80 đệ�n 170 lạ)n. Lu� c ạ� y kim cu� ạ thiệ� t bi� thí�
nghiệ��m  tro�  đệ�n  hệ� t  mừ� c  ro) i;  ví�  kim  đạ$  tro�  đệ�n  tạ�� n
cu� ng,  [nệ�n]  ro� t  cuo�� c  cu$ ng kho� ng biệ� t  đừớ� c  [no� ]  lớ� n
ngạ)n nạ�o. Nệutron mạ� nh mệ$  đệ�n nhừớ� ng ạ� y, thạ�� t quạ�
lạ�  kho�  mạ�  tin  no( i!  Ngừớ� i  tạ  sạo  lạ� i  phạ� t  rạ  đừớ� c
nệutron mạ� nh mệ$  đệ�n thệ�? Điệ)u đo�  chừ� ng minh rạHng
nhừ$ ng khí� co� ng sừ chu� ng to� i co�  to) n tạ� i co� ng, co�  to) n tạ� i
nạ�ng lừớ� ng; điệ(m nạ�y trong giớ� i khoạ ho� c ky$  thuạ�� t đạ$
chừ� ng thừ� c đừớ� c.

Rạ  ngoạ� i  ngu$  hạ�nh,  co� n  phạ� i  lạ�  co� ng  phạ�p  tí�nh
mệ��nh  song  tu;  co� ng  phạ�p  kho� ng  phạ� i  lạ�  tí�nh  mệ��nh
song tu thí� chí� tạ�ng [cạ� i] co� ng [xạ� c đi�nh] tạ)ng cạo thạ�p.
[Vớ� i] co� ng phạ�p kho� ng tu mệ��nh, thí� kho� ng hệ)  co�  vạ�n đệ)
nạ�y, no�  kho� ng giạ�ng [vạ�n đệ) ] rạ kho� i ngu$  hạ�nh. [Co� n
vớ� i] co� ng phạ�p tí�nh mệ��nh song tu, thí� nạ�ng lừớ� ng cu� ạ
no�  đừớ� c to) n trừ$  trong tạ� t cạ�  cạ� c tệ�  bạ�o cu� ạ thạ�n thệ( .
Ngừớ� i  luyệ��n co� ng tho� ng thừớ� ng cu� ạ chu� ng tạ, ngừớ� i
mớ� i tạ�ng co� ng, [thí�] việ�n lạ� p [hạ� t] nạ�ng lừớ� ng phạ� t rạ
rạ� t tho� , co�  khoạ�ng cạ� ch, mạ�� t đo��  kho� ng cạo, do đo�  uy lừ� c
rạ� t thạ�p. Khi lệ�n đệ�n tạ)ng rạ� t cạo, mạ�� t đo��  nạ�ng lừớ� ng
ạ�y so vớ� i phạ�n từ�  nừớ� c tho� ng thừớ� ng co�  thệ(  gạ�p 100,
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1000, [hoạ�� c] 100 triệ��u lạ)n; tạ� t  cạ�  đệ)u co�  thệ( .  Ví�  tạ)ng
cạ�ng cạo, mạ�� t đo��  cu� ạ no�  cạ�ng lớ� n vạ�  cạ�ng tinh tệ� , uy lừ� c
cạ�ng lớ� n. Trong tí�nh huo� ng ạ� y, ớ�  trong mo4 i mo�� t tệ�  bạ�o
cu� ạ thạ�n thệ(  đạ$  đừớ� c to) n trừ$  nạ�ng lừớ� ng ạ� y—kho� ng
chí� trong từ� ng tệ�  bạ�o cu� ạ thạ�n thệ(  trong kho� ng giạn vạ�� t
chạ� t nạ�y cu� ạ chu� ng tạ, mạ�  trong tạ� t cạ�  thạ�n thệ(  tạ� i cạ� c
kho� ng giạn khạ� c, phạ�n từ� , nguyệ�n từ� , proton, điệ��n từ� ,
cho đệ�n cạ� c tệ�  bạ�o ớ�  mừ� c hệ� t sừ� c vi quạn—tạ� t cạ�  đệ)u
đừớ� c chu� ng nạ�ng lừớ� ng ạ� y lạ�p đạ)y. Dạ)n dạ)n quạ thớ� i
giạn rạ� t  lạ�u,  thạ�n thệ(  ngừớ� i  đạ$  hoạ�n toạ�n  sung mạ$n
bạHng chu� ng vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng ạ� y.

Vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng nạ�y co�  linh tí�nh, no�  [rạ� t]
co�  bạ�n sừ� . Mo�� t khi no�  nhiệ)u lệ�n, mạ�� t đo��  lớ� n lệ�n, sạu khi
sung mạ$n tạ� t cạ�  cạ� c tệ�  bạ�o cu� ạ thạ�n thệ(  ngừớ� i, [thí�] no�
co�  thệ(  ừ� c chệ�  cạ� c tệ�  bạ�o cu� ạ xạ� c thi�t con ngừớ� i, [vo� n lạ� ]
cạ� c tệ�  bạ�o vo�  du� ng nhạ� t. Khi ừ� c chệ�  vừ$ ng chạ0 c ro) i, thí�
sệ$  kho� ng xuạ� t hiệ��n sừ�  tạ�n trạ)n đạ� i  tạ� 1;  ro� t  cuo�� c [no� ]
hoạ�n toạ�n thạy thệ�  cạ� c tệ�  bạ�o xạ� c thi�t cu� ạ ngừớ� i. Tạ� t
nhiệ�n, to� i giạ�ng rạ thí� dệ4 , [nhừng] tu đệ�n mừ� c ạ� y lạ�  mo�� t
quạ�  trí�nh rạ� t chạ�� m. Khi chừ vi� tu đệ�n mừ� c nạ�y, tạ� t cạ�  tệ�
bạ�o cu� ạ thạ�n thệ(  chừ vi�  đệ)u đừớ� c vạ�� t  chạ� t  cạo nạ�ng
lừớ� ng nạ�y thạy thệ� ; chừ vi� thừ�  nghí$ xệm, thạ�n thệ(  chừ
vi� co�  co� n cạ�u thạ�nh từ�  ngu$  hạ�nh kho� ng? Co�  co� n lạ�  vạ�� t
chạ� t  cu� ạ kho� ng giạn nạ�y cu� ạ chu� ng tạ kho� ng? No�  đạ$
cạ�u thạ�nh từ�  vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng gom cho� n từ�  cạ� c
kho� ng giạn khạ� c. Thạ�nh phạ)n cu� ạ [chạ� t] đừ� c kiạ cu$ ng
lạ�  vạ�� t  chạ� t  to) n  tạ� i  trong  kho� ng  giạn  khạ� c;  no�  cu$ ng

1 Hiện tượng tế bào cũ đã lão hoá bị đào thải rồi bị thay thế bằng tế bào
mới.
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kho� ng chi�u sừ�  ừớ� c chệ�  cu� ạ trừớ� ng thớ� i giạn cu� ạ kho� ng
giạn nạ�y cu� ạ chu� ng tạ.

Khoạ ho� c hiệ��n đạ� i nhí�n nhạ�� n rạHng thớ� i giạn lạ�  co�
to) n tạ� i trừớ� ng; kho� ng nạHm trong phạ� m vi cu� ạ trừớ� ng
thớ� i  giạn thí�  kho� ng chi�u ừớ� c chệ�  cu� ạ thớ� i  giạn. Khạ� i
niệ��m thớ� i-kho� ng cu� ạ kho� ng giạn khạ� c lạ�  khạ� c hạOn so
vớ� i bệ�n nạ�y chu� ng tạ; no�  lạ�m sạo co�  thệ(  ừớ� c chệ�  vạ�� t
chạ� t cu� ạ kho� ng giạn khạ� c đừớ� c? Hoạ�n toạ�n kho� ng co�
tạ� c du� ng. Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$  xệm, đệ�n lu� c ạ� y chừ vi�
chạOng phạ� i đạ$  kho� ng trong ngu$  hạ�nh lạ�  gí�? Chừ vi� co�
co� n  cạ� i  thạ�n  thệ(  ngừớ� i  thừớ� ng  kho� ng?  Hoạ�n  toạ�n
kho� ng. Nhừng co�  mo�� t điệ(m: ngừớ� i thừớ� ng nhí�n kho� ng
rạ1. Tuy rạHng thạ�n thệ(  cu� ạ ho�  đạ$  cạ� i biệ�n đệ�n trí�nh đo��
ạ� y, nhừng sừ�  tu luyệ��n chừạ kệ� t thu� c, [nệ�n] ho�  cạ)n tiệ�p
tu� c đo�� t phạ�  tạ)ng tu lệ�n cạo; do đo�  ho�  co� n cạ)n phạ� i tu
luyệ��n nới ngừớ� i thừớ� ng; ngừớ� i thừớ� ng mạ�  nhí�n kho� ng
thạ�y ho� 2 thí� kho� ng đừớ� c.

Vạ�� y sạu đo�  thí� sạo? Ho�  ớ�  trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n,
tạ� t cạ�  cạ� c tệ�  bạ�o [lạ�m bạHng] phạ�n từ�  cu� ạ ho�  tuy rạHng
đừớ� c vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng thạy thệ� , nhừng nguyệ�n
từ�  co�  trí�nh từ�  sạ0p xệ�p cu� ạ no� , trí�nh từ�  sạ0p xệ�p cu� ạ cạ� c
phạ�n từ� , hạ� t nhạ�n nguyệ�n từ�  kho� ng hệ)  thạy đo( i. Trí�nh
từ�  sạ0p xệ�p cạ� c phạ�n từ�  cu� ạ tệ�  bạ�o [vạ4n] lạ�  trạ� ng thạ� i
nhừ thệ� , [mạ� ] sớ�  vạ�o thí� thạ�y mệ)m; mạ�� t đo��  trí�nh từ�  sạ0p
xệ�p cạ� c  phạ�n  từ�  cu� ạ  xừớng cạ)n  lớ� n,  sớ�  vạ�o  thí�  thạ�y
cừ� ng; mạ�� t đo��  cạ� c phạ�n từ�  mạ�u thí� rạ� t lạ�  nho� , no�  lạ�  thệ(

1 Nghĩa là người thường nhìn không thấy được sự khác biệt.
2 Tức là trở thành vô hình dưới con mắt người thường.
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lo� ng. Ngừớ� i thừớ� ng từ�  bệ)  mạ�� t mạ�  nhí�n thí� kho� ng thệ(
thạ�y đừớ� c sừ�  biệ�n đo( i  cu� ạ chừ vi�;  tệ�  bạ�o [lạ�m bạHng]
phạ�n từ�  cu� ạ no�  vạ4n duy trí� kệ� t cạ�u vạ�  trí�nh từ�  bạ� i trí�
nhừ dạ� ng bạn đạ)u; kệ� t cạ�u cu� ạ no�  vạ4n kho� ng phạ� t sinh
biệ�n đo( i; nhừng nạ�ng lừớ� ng bệ�n trong no�  đạ$  thạy đo( i
ro) i; do đo�  cạ�  nhạ�n nạ�y từ�  nạy trớ�  đi kho� ng giạ�  co4 i đi
mo�� t cạ� ch từ�  nhiệ�n, nhừ$ ng tệ�  bạ�o cu� ạ ngừớ� i ạ� y [cu$ ng]
kho� ng tiệ�u vong; vạ�� y ngừớ� i nạ�y trệ�  trung thạnh xuạ�n
mạ$ i. Trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n, ngừớ� i tạ sệ$  tro� ng í�t tuo( i;
cuo� i cu� ng [bệ)  ngoạ� i cu� ạ ngừớ� i ạ� y] đi�nh lạ� i ớ�  nới ạ� y.

Tạ� t nhiệ�n, cạ� i thạ�n thệ(  ạ� y mạ�  đu� ng phạ� i xệ hới thí�
co�  lệ$  xừớng cu$ ng gạ$y, mo�� t khi bi� dạo cạ0 t thí� vạ4n chạ�y
mạ�u tho� i. Bớ� i ví� trí�nh từ�  sạ0p xệ�p phạ�n từ�  cu� ạ no�  kho� ng
đo( i, chí� lạ�  no�  sệ$  kho� ng từ�  nhiệ�n tiệ�u vong, sệ$  kho� ng từ�
nhiệ�n lạ$o hoạ� ; kho� ng co�  việ�� c tạ�n trạ)n đạ� i tạ� ; đo�  chí�nh lạ�
điệ)u chu� ng to� i go� i lạ�  ‘rạ ngoạ� i ngu$  hạ�nh’. Cho4  nạ�y co�  gí�
lạ�  mệ�  tí�n? Du� ng ly�  luạ�� n khoạ ho� c hoạ�n toạ�n co�  thệ(  giạ� i
thí�ch đừớ� c ro$ . Co�  mo�� t so�  ngừớ� i [giạ� i] no� i kho� ng đừớ� c
ro$  lạ� i cừ�  tuy�  tiệ��n no� i; ngừớ� i tạ bệ�n bạ�o rạHng ‘o� ng lạ�m
mệ�  tí�n’. Bớ� i ví� cạ�u nạ�y nguyệ�n từ�  to� n giạ�o, kho� ng phạ� i
lạ�  dạnh từ�  xuạ� t hiệ��n từ�  khí� co� ng hiệ��n đạ� i cu� ạ chu� ng tạ.

‘Rạ kho� i tạm giớ� i’ lạ�  gí�? Ho� m ro) i to� i đạ$  giạ�ng rạHng,
điệ(m cho� t cu� ạ tạ�ng co� ng lạ�  việ�� c chu� ng tạ tu luyệ��n tạ�m
tí�nh, đo) ng hoạ�  vớ� i đạ�� c tí�nh cu� ạ vu$  tru� ; [khi] đạ�� c tí�nh vu$
tru�  đo� i vớ� i chừ vi� kho� ng co� n ừớ� c chệ�  nừ$ ạ, tạ�m tí�nh chừ
vi� đạ$  thạ�ng hoạ lệ�n trệ�n, [thí�] thạ�nh phạ)n đừ� c kiạ sệ$
diệ4n hoạ�  trớ�  thạ�nh co� ng. Kho� ng ngừ� ng tạ�ng lệ�n trệ�n,
thạ�ng lệ�n trệ�n; sạu khi thạ�ng hoạ lệ�n cạo tạ)ng, thí� hí�nh
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thạ�nh mo�� t co�� t co� ng tru� . Co� ng tru�  nạ�y cạo bạo nhiệ�u, thí�
co� ng cu� ạ chừ vi� cạo bạ�y nhiệ�u. Co�  mo�� t cạ�u thệ�  nạ�y: ‘Đạ� i
Phạ�p vo�  biệ�n’; tạ� t cạ�  lạ�  tuy�  vạ�o cạ� i tạ�m cu� ạ chừ vi� mạ�
tu; xệ� t chừ vi� tu cạo đừớ� c đệ�n đạ�u, tạ� t cạ�  lạ�  dừ� ạ thệo
lừ� c nhạ4n nạ� i vạ�  nạ�ng lừ� c chi�u kho(  cu� ạ chừ vi�. [Nệ�u] vạ�� t
chạ� t mạ�u trạ0ng cu� ạ bạ�n thạ�n chừ vi� du� ng hệ� t, [thí�] vạ�� t
chạ� t mạ�u đện cu� ạ bạ�n thạ�n chừ vi� co�  thệ(  quạ chi�u kho(
mạ�  chuyệ(n hoạ�  thạ�nh vạ�� t  chạ� t  mạ�u trạ0ng.  [Nệ�u] vạ4n
chừạ đu� ,  [thí�  chạ� t  đện] cu� ạ  nhừ$ ng ngừớ� i  thạ�n vạ�  bệ�
bạ� n, ho�  kho� ng tu luyệ��n, chừ vi� thạy ho�  mạ�  gạ�nh chi�u to�� i
[nghiệ��p], vạ�  chừ vi� cu$ ng co�  thệ(  tạ�ng co� ng; đạ�y lạ�  no� i vệ)
ngừớ� i  đạ$  tu luyệ��n  đệ�n tạ)ng cừ� c  cạo.  [Lạ� ]  mo�� t  ngừớ� i
thừớ� ng tu luyệ��n chừ vi� chớ�  mong từớ� ng gạ�nh chi�u to�� i
[nghiệ��p]  cho  thạ�n  nhạ�n;  mo�� t  ngừớ� i  bí�nh  thừớ� ng  co�
nghiệ��p lừ� c to lớ� n nhừớ� ng ạ� y thí� tu kho� ng thạ�nh. Điệ)u
to� i giạ�ng ớ�  đạ�y lạ�  [Phạ�p] ly�  tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu.

‘Tạm giớ� i’  mạ�  to� n giạ�o no� i,  lạ�  no� i đệ�n 9 tạ)ng trớ� i
hoạ�� c lạ�  33 tạ)ng trớ� i; cu$ ng lạ� i no� i trệ�n trớ� i, trệ�n đạ� t, vạ�
dừớ� i đạ� t, [chu� ng] cạ�u thạ�nh cạ� c chu� ng sinh trong tạm
giớ� i. Ho�  giạ�ng rạHng hệ� t thạ�y sinh vạ�� t trong 33 tạ)ng trớ� i
đệ)u  phạ� i  quạ lu� c  đạ� o  luạ�n  ho) i.  Lu� c  đạ� o  luạ�n  ho) i  co�
nghí$ạ lạ�  đớ� i nạ�y lạ�  ngừớ� i, đớ� i sạu co�  thệ(  lạ�  đo�� ng vạ�� t.
Trong  Phạ�� t  giạ�o  giạ�ng:  ‘Phạ� i  tạ�� n  du� ng  nhừ$ ng  nạ�m
[thạ�ng] co�  ớ�  đớ� i nạ�y, bạ�y giớ�  chạOng tu thí� đệ�n khi nạ�o
mớ� i  tu?’  Bớ� i  ví�  đo�� ng vạ�� t  kho� ng đừớ� c  phệ�p tu luyệ��n,
kho� ng  đừớ� c  phệ�p  nghệ Phạ�p,  co�  tu  cu$ ng  kho� ng  đạ0 c
chí�nh quạ� , co� ng mạ�  [tạ�ng lệ�n] cạo thí� phạ� i bi� trớ� i diệ�� t.
Chừ vi� hạ�ng trạ�m nạ�m mạ�  chạOng đừớ� c thạ�n ngừớ� i; [co�
khi] hớn nghí�n nạ�m mớ� i đừớ� c thạ�n ngừớ� i; đừớ� c thạ�n
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ngừớ� i  ro) i  cu$ ng chạOng biệ� t  quy�  tiệ�c.  Nệ�u  chừ vi�  thạ� c
sinh thạ�nh mo�� t  tạ�ng đạ�  thí�  vạ�n nạ�m kho� ng rạ đừớ� c;
tạ�ng đạ�  ạ� y nệ�u chạOng tạn nạ� t, chạOng phong hoạ� , thí� chừ
vi� ví$nh việ4n chạOng rạ đừớ� c; đừớ� c thạ�n ngừớ� i nạ�o co�  dệ4
chi! Nệ�u mạ�  thạ�� t sừ�  đừớ� c Đạ� i Phạ�p, cạ�  nhạ�n ạ� y quạ�  lạ�
quạ�  mạy mạ0n. ‘Nhạ�n thạ�n nạn đạ0 c’; đo�  chí�nh lạ�  đạ� o ly� .

Chu� ng tạ luyệ��n co� ng giạ�ng vệ)  vạ�n đệ)  tạ)ng; tạ)ng ạ� y
hoạ�n toạ�n dừ� ạ vạ�o từ�  thạ�n tu luyệ��n; nệ�u nhừ chừ vi�
muo� n  nhạ�y  rạ kho� i  tạm giớ� i,  co� ng tru�  cu� ạ  chừ vi�  tu
đừớ� c rạ� t cạo rạ� t cạo ro) i, thí� chạOng phạ� i chừ vi� đạ$  đo�� t
phạ�  kho� i  tạm  giớ� i  lạ�  gí�?  Co�  ngừớ� i  đạ�  toạ�  mo�� t  khi
nguyệ�n thạ)n ly thệ(  liệ)n  lệ�n rạ� t  cạo.  Co�  ho� c  việ�n việ� t
trong bạ� i trạo đo( i tạ�m đạ0 c thệ(  ho�� i: ‘Thừạ Sừ phu� , con
lệ�n  đệ�n  bạo nhiệ�u  bạo nhiệ�u  tạ)ng trớ� i  ro) i,  con nhí�n
thạ�y nhừ$ ng cạ�nh từớ� ng nhừ thệ�  nhừ thệ� .’ To� i no� i: ‘Con
lạ� i lệ�n cạo hớn mo�� t chu� t nạ�o’. Ngừớ� i ạ� y no� i: ‘Con kho� ng
lệ�n [no( i]  đừớ� c nừ$ ạ,  kho� ng dạ�m lệ�n nừ$ ạ,  lệ�n cạo nừ$ ạ
kho� ng  đừớ� c’.  Tạ� i  sạo?  Bớ� i  ví�  co� ng  tru�  ngừớ� i  ạ� y  cạo
đừớ� c  ngạ)n  ạ� y,  ngừớ� i  ạ� y  [đạ$ ]  ngo) i  trệ�n  co� ng tru�  cu� ạ
mí�nh mạ�  lệ�n. Đo�  chí�nh lạ�  ‘quạ�  vi�’ giạ�ng trong Phạ�� t giạ�o;
[ngừớ� i ạ� y] đạ$  tu lệ�n đệ�n quạ�  vi� nhừ thệ� . Nhừng đo� i vớ� i
ngừớ� i [đạng] tu luyệ��n mạ�  no� i, vạ4n chừạ đệ�n đí�nh điệ(m
cu� ạ quạ�  vi�. Ngừớ� i ạ� y co� n kho� ng ngừ� ng thạ�ng lệ�n trệ�n,
kho� ng ngừ� ng thạ�ng hoạ, kho� ng ngừ� ng đệ)  cạo. Nệ�u co� ng
tru�  cu� ạ chừ vi� đạ$  đo�� t phạ�  quạ giớ� i hạ� n cu� ạ tạm giớ� i, thí�
chạOng phạ� i chừ vi� đạ$  rạ kho� i tạm giớ� i lạ�  gí�? Chu� ng to� i
đạ$  từ� ng trạ0 c đi�nh, phạ� t hiệ��n rạHng tạm giớ� i mạ�  to� n giạ�o
no� i đệ�n, chí� bạ� t quạ�  lạ�  trong phạ� m vi chí�n đạ� i hạ�nh tinh
cu� ạ chu� ng tạ. Co�  ngừớ� i giạ�ng mừớ� i đạ� i hạ�nh tinh, to� i
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no� i  hoạ�n  toạ�n  kho� ng  co�  điệ)u  ạ� y.  [Trong]  nhừ$ ng  khí�
co� ng sừ trong quạ�  khừ� , to� i thạ�y co�  ngừớ� i co�  co� ng tru�
vo� t tạ�� n ngoạ� i hệ��  Ngạ�n Hạ� ; cạo nhừớ� ng ạ� y, ho�  từ�  lạ�u đạ$
quạ kho� i tạm giớ� i. To� i vừ� ạ giạ�ng vệ)  ‘rạ ngoạ� i tạm giớ� i’;
thạ�� t rạ [no� ] chí�nh lạ�  vạ�n đệ)  vệ)  tạ)ng.

Vấn đề hữu sở cầu

Co�  nhiệ)u ngừớ� i o� m giừ$  tạ�m hừ$ u cạ)u đệ�n giạ nhạ�� p
trừớ� ng tu luyệ��n cu� ạ chu� ng to� i. Co�  ngừớ� i o� m giừ$  [tạ�m]
cạ)u co� ng nạ�ng, co�  ngừớ� i muo� n nghệ ngo� ng ly�  luạ�� n, co�
ngừớ� i mong [đừớ� c] tri� bệ��nh, cu$ ng co�  ngừớ� i muo� n đệ�n
đệ(  co�  Phạ�p Luạ�n; tạ�m thạ� i nạ�o cu$ ng co� .  Lạ� i co�  ngừớ� i
no� i: ‘Nhạ�  to� i co� n co�  ngừớ� i kho� ng đệ�n thạm giạ ho� c tạ�� p,
to� i  [sệ$ ]  đo� ng ho� c  phí�,  [xin]  thạ)y  cạ�p  Phạ�p  Luạ�n  cho
ngừớ� i ạ� y’. Chu� ng to� i đạ$  phạ� i quạ biệ� t bạo nhiệ�u thệ�  hệ�� ,
trạ� i quạ từ�  niệ�n đạ� i cừ� c ky�  xạ xừạ, con so�  ạ� y mạ�  giạ�ng
rạ  sệ$  khiệ�n  ngừớ� i  tạ  phạ� i  giạ�� t  mí�nh  sừ� ng  so� t;  điệ)u
đừớ� c hí�nh thạ�nh từ�  hạHng xạ xừạ nhừ thệ� , chừ vi� chí� bo�
rạ mạ�y chu� c đo) ng1 đệ(  muạ Phạ�p Luạ�n lạ�  sạo? Tạ� i sạo
chu� ng to� i  cạ�p cho mo� i  ngừớ� i  [ho� c việ�n] mo�� t  cạ� ch vo�
điệ)u kiệ��n? Chí�nh lạ�  ví� chừ vi� muo� n lạ�m ngừớ� i tu luyệ��n;
cạ� i  tạ�m ạ� y  co�  du� ng bạo nhiệ�u  tiệ)n  cu$ ng kho� ng  muạ
đừớ� c; [đạ�y] lạ�  Phạ�� t tí�nh xuạ� t hiệ��n; [chí� khi đo� ] chu� ng
to� i mớ� i lạ�m nhừ thệ�  nạ�y.

Chừ vi� o� m giừ$  tạ�m hừ$ u cạ)u, chừ vi� phạ� i chạ�ng ví�
nhừ$ ng điệ)u ạ� y mạ�  đệ�n? Trong từ từớ� ng chừ vi� nghí$ gí�,

1 Đồng: đồng nhân dân tệ Trung Quốc {yuan—nguyên}. Các đơn vị tiền
trong sách này là tiền Trung Quốc.
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[thí�] tạ� i kho� ng giạn khạ� c nhừ$ ng Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i đệ)u
biệ� t hệ� t. Bớ� i ví� hại khạ� i niệ��m thớ� i-kho� ng kho� ng gio� ng
nhạu, từ�  kho� ng giạn khạ� c mạ�  nhí�n thí� cạ�u thạ�nh từ duy
cu� ạ  chừ vi�  lạ�  mo�� t  quạ�  trí�nh  hệ� t  sừ� c  chạ�� m  chạ� p.  Từ�
trừớ� c lu� c chừ vi�  nghí$,  ho�  đạ$  co�  thệ(  biệ� t  đừớ� c ro) i;  do
vạ�� y vớ� i nhừ$ ng từ từớ� ng kho� ng đu� ng đạ0n cu� ạ mí�nh, chừ
vi� phạ� i vừ� t bo�  hệ� t. Phạ�� t giạ co�  giạ�ng duyệ�n phạ�� n; mo� i
ngừớ� i đệ)u lạ�  [nhớ� ] duyệ�n phạ�� n mạ�  đệ�n; đạ0 c đừớ� c [no� ]
ro) i co�  thệ(  lạ�  ví� chừ vi� [đạ�ng] nệ�n đừớ� c [no� ]; do vạ�� y chừ
vi� phạ� i biệ� t quy�  tiệ�c, đừ� ng co�  o� m giừ$  tạ�m hừ$ u cạ)u nạ�o
hệ� t.

Tu luyệ��n  to� n  giạ�o  trong quạ�  khừ� ,  Phạ�� t  giạ  giạ�ng
‘kho� ng’,  cạ� i  gí�  cu$ ng  kho� ng  mong  nghí$1,  nhạ�� p  ‘kho� ng
mo� n’;  Đạ� o  giạ  giạ�ng ‘vo� ’,  cạ� i  gí�  cu$ ng kho� ng co� ,  cu$ ng
chạOng muo� n,  cu$ ng chạOng truy cạ)u.  Ngừớ� i  luyệ��n  co� ng
giạ�ng: ‘hừ$ u tạ�m luyệ��n co� ng, vo�  tạ�m đạ0 c co� ng’. Ô� m giừ$
mo�� t chu� ng tu luyệ��n trạ� ng thạ� i ‘vo�  vi’, chí� quạn tạ�m tu
luyệ��n tạ�m tí�nh chừ vi�, thí�  tạ)ng cu� ạ chừ vi� sệ$  đo�� t phạ� ,
chừ vi� đạ�ng đừớ� c gí� thí� đừớng nhiệ�n sệ$  co� . Chừ vi� vừ� t
bo�  kho� ng đừớ� c, [thí�] chạOng đu� ng lạ�  tạ�m chạ�p trừớ� c lạ�
gí�? ỞQ  đạ�y chu� ng to� i từ� c khạ0 c truyệ)n Phạ�p cạo đệ�n vạ�� y,
tạ� t  nhiệ�n yệ�u cạ)u  đo� i  vớ� i  tạ�m tí�nh chừ vi�  cu$ ng phạ� i
cạo; vạ�� y nệ�n kho� ng thệ(  o� m giừ$  tạ�m hừ$ u cạ)u mạ�  đệ�n
ho� c Phạ�p đừớ� c đạ�u.

Đệ(  co�  trạ� ch nhiệ��m vớ� i mo� i ngừớ� i, chu� ng to� i [cạ)n]
dạ4n mo� i ngừớ� i thệo con đừớ� ng [chạ�n] chí�nh, Phạ�p nạ�y

1 Chữ tưởng vừa có nghĩa là ‘nghĩ’, vừa có nghĩa là ‘mong muốn’. Không
môn:  cửa ‘không’;  nhập không môn → đi vào|qua cửa chữ ‘không’
(diễn theo chữ nghĩa bề mặt).
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[cạ)n] đừớ� c giạ�ng ro$  cho chừ vi�. Co�  ngừớ� i khi truy cạ)u
thiệ�n mu� c, thiệ�n mu� c ạ� y từ�  ho�  lạ�m nghệ$n lạ� i, từ�  mí�nh
phong kí�n  lạ� i.  Ngoạ� i  rạ  to� i  co� n  no� i  vớ� i  chừ vi�  rạHng,
trong [giại đoạ� n] tu luyệ��n thệ�  giạn phạ�p, thí�  hệ� t thạ�y
cạ� c  co� ng  nạ�ng  xuạ� t  hiệ��n  đệ)u  lạ�  mo�� t  chu� ng  loạ� i  bạ�n
nạ�ng  tiệ�n  thiệ�n  mạ�  nhu� c  thạ�n  mạng  thệo;  hiệ��n  nạy
chu� ng tạ go� i lạ�  ‘co� ng nạ�ng đạ�� c di�’. Chu� ng chí� co�  thệ(  co�  ớ�
kho� ng  giạn  hiệ��n  hừ$ u  nạ�y,  phạ� t  huy  tạ� c  du� ng  trong
kho� ng giạn nạ�y cu� ạ chu� ng tạ, [co�  thệ( ] ừớ� c chệ�  đo� i vớ� i
ngừớ� i  thừớ� ng.  Nhừ$ ng tiệ(u nạ�ng tiệ(u  thuạ�� t  ạ� y  chừ vi�
truy cạ)u đệ(  lạ�m gí�? Truy cạ)u tớ� i truy cạ)u lui, sạu khi
sạng [giại đoạ� n] xuạ� t thệ�  giạn phạ�p, thí� chu� ng kho� ng co�
tạ� c du� ng ớ�  cạ� c kho� ng giạn khạ� c. Đệ�n khi tu luyệ��n xuạ� t
thệ�  giạn phạ�p, toạ�n bo��  nhừ$ ng co� ng nạ�ng ạ� y đệ)u phạ� i
quạ�ng đi hệ� t, chu� ng đừớ� c ệ�p nhạ�� p vạ�o mo�� t kho� ng giạn
rạ� t thạ�m sạ�u, lừu to) n ớ�  đo� ; sạu nạ�y chu� ng đừớ� c du� ng
nhừ mo�� t ho)  sớ lừu ghi lạ� i mo�� t quạ�  trí�nh tu luyệ��n cu� ạ
chừ vi�, [chu� ng] chí� co�  mo�� t tạ� c du� ng ạ� y.

Sạu khi bừớ� c sạng [giại đoạ� n] xuạ� t thệ�  giạn phạ�p,
ngừớ� i  tạ  phạ� i  tu  luyệ��n  lạ� i  từ�  đạ)u.  Loạ� i  thạ�n  thệ(  ạ� y
chí�nh lạ�  thạ�n thệ(  rạ ngoạ� i ngu$  hạ�nh mạ�  to� i vừ� ạ giạ�ng,
no�  lạ�  mo�� t Phạ�� t thệ( . Loạ� i thạ�n thệ(  ạ� y lệ$  nạ�o kho� ng go� i lạ�
Phạ�� t  thệ(  đừớ� c? Phạ�� t  thệ(  ạ� y tu luyệ��n lạ� i  từ�  đạ)u,  xuạ� t
co� ng nạ�ng lạ� i  từ�  đạ)u; chu� ng kho� ng đừớ� c go� i lạ�  ‘co� ng
nạ�ng’, mạ�  đừớ� c go� i lạ�  ‘Phạ�� t Phạ�p thạ)n tho� ng’. Chu� ng uy
lừ� c vo�  cu� ng, ừớ� c chệ�  vớ� i cạ� c từ� ng kho� ng giạn; [chu� ng]
lạ�  thừ�  thạ�� t sừ�  phạ� t huy tạ� c du� ng; chừ vi� no� i xệm chừ vi�
co� n truy cạ)u co� ng nạ�ng đệ(  lạ�m gí�? Hệ4  lạ�  ngừớ� i truy cạ)u
co� ng nạ�ng, chừ vi� phạ� i chạ�ng muo� n sừ�  du� ng nới ngừớ� i
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thừớ� ng, hiệ(n thi� nới ngừớ� i thừớ� ng; nệ�u kho� ng thí� chừ
vi� muo� n đệ(  lạ�m gí�? Nhí�n kho� ng thạ�y, rớ�  kho� ng đừớ� c;
ngạy cạ�  lạ�m vạ�� t trạng trí� cu$ ng phạ� i tí�m đo)  [đệ�p mạ0 t] dệ4
coi chừ� ! Đạ�m bạ�o lạ�  ạ(n giạ�u trong y�  thừ� c chừ vi� co�  suy
nghí$  du� ng chu� ng vớ� i  mu� c  đí�ch  ạ� y.  Chu� ng kho� ng thệ(
truy cạ)u nhừ nhừ$ ng ky$  nạ�ng cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng đừớ� c;
chu� ng  hoạ�n  toạ�n  lạ�  nhừ$ ng  thừ�  siệ�u  thừớ� ng,  chừ  vi�
kho� ng thệ(  lạ� y chu� ng hiệ(n thi� nới ngừớ� i thừớ� ng đừớ� c.
Bạ�n thạ�n [tạ�m] hiệ(n thi� lạ�  mo�� t loạ� i tạ�m chạ�p trừớ� c rạ� t
mạ� nh, tạ�m hệ� t sừ� c kho� ng to� t, lạ�  tạ�m [chạ�p trừớ� c] mạ�
ngừớ� i tu luyệ��n phạ� i bo� .  Chừ vi�  muo� n du� ng chu� ng đệ(
kiệ�m tiệ)n,  muo� n du� ng chu� ng đệ(  phạ� t  tạ� i,  [du� ng]  khi
phạ�n  đạ�u  cạ�  nhạ�n  đệ(  đạ� t  đừớ� c  nhừ$ ng mu� c  tiệ�u  nới
ngừớ� i  thừớ� ng  cu� ạ  chừ  vi�;  nhừ  thệ�  cạ�ng  kho� ng  thệ(
đừớ� c. Đo�  lạ�  du� ng nhừ$ ng thừ�  ớ�  cạo tạ)ng đệ(  cạn nhiệ4u
đệ�n  xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng,  phạ�  hoạ� i  xạ$  ho�� i  ngừớ� i
thừớ� ng; y�  từớ� ng ạ� y rạ� t  xạ�u; do đo�  kho� ng đừớ� c phệ�p
tuy�  tiệ��n sừ�  du� ng.

Tho� ng thừớ� ng chu� ng tạ xuạ� t hiệ��n co� ng nạ�ng phạ)n
nhiệ)u ớ�  hại đạ)u: trệ�  con vạ�  ngừớ� i cạo tuo( i. Đạ�� c biệ�� t lạ�
cạ� c cu�  bạ�  cạo tuo( i; tho� ng thừớ� ng cạ� c cu�  bạ�  giừ$  vừ$ ng
tạ�m  tí�nh,  ớ�  nới  ngừớ� i  thừớ� ng  kho� ng  co�  tạ�m  chạ�p
trừớ� c. Sạu khi co� ng nạ�ng xuạ� t hiệ��n, cạ� c cu�  bạ�  dệ4  từ�  chu� ,
vạ�  kho� ng  co�  tạ�m  ly�  hiệ(n  thi�.  Tạ� i  sạo  ngừớ� i  trệ�  tuo( i
kho� ng dệ4  xuạ� t  hiệ��n  [co� ng nạ�ng]? Nhạ� t  lạ�  nạm thạnh
niệ�n; [ví�] ho�  muo� n phạ�n đạ�u hệ� t mí�nh nới xạ$  ho�� i ngừớ� i
thừớ� ng, [ho� ] co� n muo� n đạ� t  đừớ� c mu� c tiệ�u nạ�y khạ� c!
Đệ�n khi co� ng nạ�ng xuạ� t hiệ��n, thí� vạ�� n du� ng no� , đệ(  thừ� c
hiệ��n mu� c đí�ch cu� ạ ho� ; coi no�  nhừ mo�� t loạ� i bạ�n sừ�  đệ(
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thừ� c  hiệ��n  mu� c  đí�ch  cu� ạ  ho� ,  việ�� c  ạ� y  tuyệ�� t  đo� i  kho� ng
đừớ� c phệ�p; do vạ�� y ho�  kho� ng xuạ� t hiệ��n co� ng nạ�ng.

Việ�� c  tu luyệ��n  kho� ng thệ(  lạ�  tro�  đu� ạ  con trệ� ,  cu$ ng
kho� ng phạ� i lạ�  ky$  nạ�ng nới ngừớ� i thừớ� ng; [no� ] lạ�  việ�� c
nghiệ�m tu� c phi thừớ� ng. Chừ vi� muo� n tu hạy kho� ng, chừ
vi�  co�  thệ(  tu hạy kho� ng, [điệ)u ạ� y]  hoạ�n toạ�n xệ� t  trệ�n
việ�� c chừ vi� đệ)  cạo tạ�m tí�nh rạ sạo. Nệ�u mạ�  mo�� t cạ�  nhạ�n
quạ�  thạ�� t co�  thệ(  cạ)u co� ng nạ�ng mạ�  đừớ� c, thí� vạ�� y lạ�  ho� ng
ro) i. Chừ vi� sệ$  thạ�y vi� nạ�y [đo� i vớ� i] tu luyệ��n hạy kho� ng
tu luyệ��n, thí� hoạ�n toạ�n kho� ng co�  nghí$ tớ� i điệ)u nạ�y. Bớ� i
ví�  tạ�m  tí�nh  vi�  nạ�y  đạ�� t  trệ�n  cớ  sớ�  [tạ�m  tí�nh]  ngừớ� i
thừớ� ng, co� ng nạ�ng cu$ ng lạ�  từ�  truy cạ)u [ro) i co� ], việ�� c xạ�u
nạ�o vi� ạ� y cu$ ng co�  thệ(  lạ�m. Trong ngạ�n hạ�ng co�  toạ�n lạ�
tiệ)n, lạ� y đi mo�� t chu� t; trệ�n pho�  co�  toạ�n vệ�  so� , cạ)m ngạy
giạ� i nhạ� t. Tạ� i sạo kho� ng co�  việ�� c nhừ thệ�  to) n tạ� i? Co�  khí�
co� ng sừ giạ�ng: ‘Kho� ng coi tro� ng đừ� c thí� khi xuạ� t hiệ��n
co� ng nạ�ng dệ4  lạ�m việ�� c xạ�u’. To� i no� i rạHng đo�  lạ�  cạ�u no� i
sại lạ)m, hoạ�n toạ�n kho� ng co�  chuyệ��n ạ� y. [Nệ�u] chừ vi�
kho� ng coi tro� ng đừ� c, kho� ng tu tạ�m tí�nh, thí� hoạ�n toạ�n
kho� ng xuạ� t hiệ��n co� ng nạ�ng. Co�  ngừớ� i tạ�m tí�nh to� t,  ớ�
trệ�n tạ)ng ạ� y mo�� t khi xuạ� t hiệ��n co� ng nạ�ng, [nhừng] sạu
đo�  vi� nạ�y kho� ng từ�  chu�  vừ$ ng chạ0 c, đạ$  phạ� m nhừ$ ng việ�� c
kho� ng nệ�n lạ�m; co�  to) n tạ� i hiệ��n từớ� ng nhừ thệ� . Nhừng
vi� nạ�y hệ4  lạ�m điệ)u xạ�u, thí� co� ng nạ�ng suy yệ�u hoạ�� c mạ� t.
Khi đạ$  mạ� t thí�  ví$nh việ4n mạ� t; ngoạ� i rạ, nghiệ�m tro� ng
nhạ� t lạ�  [no� ] co�  thệ(  lạ�m ngừớ� i tạ khớ� i tạ�m chạ�p trừớ� c.

Co�  khí� co� ng sừ giạ�ng rạHng, ho� c co� ng cu� ạ ho�  bạ ngạ�y
co�  thệ(  chừ$ ạ bệ��nh, nạ�m ngạ�y co�  thệ(  chừ$ ạ bệ��nh; nhừ lạ�m
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quạ�ng cạ�o vạ�� y; [nệ�n chạ�ng] go� i đo�  lạ�  ‘thừớng mạ� i khí�
co� ng’.  Mo� i  ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm, chừ vi�  lạ�  mo�� t  ngừớ� i
thừớ� ng, chừ vi� phạ� t khí� mo�� t cạ� i lạ�  co�  thệ(  tri� hệ� t bệ��nh
cho ngừớ� i  khạ� c  chạ�ng?  Trệ�n  thạ�n  thệ(  ngừớ� i  thừớ� ng
cu$ ng co�  khí�, chừ vi� cu$ ng co�  khí�; chừ vi� vừ� ạ mớ� i luyệ��n
co� ng, bạ� t quạ�  mớ� i chí� khại mớ�  huyệ�� t lạo cung, co�  thệ(
nạ� p khí� phạ� t khí�. Khi chừ vi� tri� bệ��nh cho ngừớ� i khạ� c,
trệ�n thạ�n ngừớ� i ạ� y cu$ ng lạ�  khí�, co�  lệ$  [khí� cu� ạ ho� ] lạ� i tri�
[bệ��nh] cho chừ vi� cu$ ng nệ�n! Giừ$ ạ khí� vạ�  khí� vớ� i nhạu
nạ�o co�  tạ� c du� ng ừớ� c chệ�  gí�? Khí� hoạ�n toạ�n kho� ng tri�
bệ��nh đừớ� c. Ngoạ� i rạ khi chừ vi� tri� bệ��nh cho ho� , chừ vi�
vạ�  bệ��nh nhạ�n hí�nh thạ�nh mo�� t  trừớ� ng; khí�  bệ��nh trệ�n
thạ�n  bệ��nh nhạ�n  đệ)u  chạ� y  sạng thạ�n  thệ(  chừ vi�,  [hại
bệ�n] nhiệ)u nhừ nhạu; tuy rạHng go� c [bệ��nh] ớ�  trệ�n thạ�n
cu� ạ ho� , [nhừng nệ�u] khí� bệ��nh nhiệ)u quạ�  thí� cu$ ng lạ�m
chừ vi� mạ0 c bệ��nh. Mo�� t khi chừ vi� nhạ�� n thạ�y [mí�nh] co�
thệ(  tri� bệ��nh, thí� chừ vi� sệ$  mớ�  cừ� ạ tri� bệ��nh cho ngừớ� i
tạ; ại đệ�n cu$ ng kho� ng từ�  cho� i, chừ vi� sệ$  khớ� i tạ�m chạ�p
trừớ� c. Chừ$ ạ bệ��nh đừớ� c cho ngừớ� i, quạ�  lạ�  cạo hừ� ng! Tạ� i
sạo co�  thệ(  chừ$ ạ đừớ� c bệ��nh? Chừ vi� chạOng hệ)  nghí$ [tạ� i
sạo nhừ vạ�� y]; trệ�n thạ�n cạ� c khí� co� ng sừ giạ�  đệ)u co�  phu�
thệ( , đệ(  chừ vi� tin, [ho� ] cạ�p cho chừ vi� mo�� t chu� t tí�n từ� c.
Chừ vi� tri� [bệ��nh] 3 lạ)n, 5 lạ)n, 8 lạ)n, hoạ�� c 10 lạ)n lạ�  hệ� t.
No�  lạ�  mo�� t dạ� ng tiệ�u hạo nạ�ng lừớ� ng; từ�  đo�  trớ�  đi chu� t
nạ�ng lừớ� ng ạ� y cu$ ng chạOng co� n. Bạ�n thạ�n chừ vi� kho� ng
co�  co� ng, ho� i lạ� y co� ng từ�  đạ�u đạ�y? Khí� co� ng sừ chu� ng to� i
đạ$  trạ� i quạ hạ�ng chu� c nạ�m tu luyệ��n; tu Đạ� o trong quạ�
khừ�  kho� ng dệ4  chu� t nạ�o.  Kho� ng vừ$ ng thệo phạ�p mo� n
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chạ�n chí�nh, mạ�  tu thệo thiệ�n mo� n, tu thệo tiệ(u đạ� o, thí�
quạ�  thừ� c rạ� t kho� .

Chừ vi� thạ�y mo�� t so�  đạ� i khí� co� ng sừ dạnh tiệ�ng lạ4 y
lừ� ng; [ho� ]  phạ� i  tu hạ�ng chu� c nạ�m, mớ� i  xuạ� t rạ đừớ� c
chu� t co� ng ạ� y tho� i. Chừ vi� chừạ hệ)  tu, [chí�] thạm giạ lớ� p
ho� c tạ�� p lạ�  chừ vi� co�  co� ng? Đạ�u co�  chuyệ��n nhừ thệ�? Từ�
đo�  trớ�  đi  chừ vi�  đạ$  sinh rạ tạ�m chạ�p trừớ� c.  Hệ4  xuạ� t
hiệ��n tạ�m chạ�p trừớ� c ro) i,  [khi] chừ vi�  tri�  bệ��nh kho� ng
đừớ� c, chừ vi� thạ�y rạ� t lo. Co�  ngừớ� i ví� muo� n bạ�o vệ��  dạnh
[tiệ�ng] bạ�n thạ�n,  khi tri�  bệ��nh cho ngừớ� i  tạ thạ�� m chí�
co� n nghí$  nhừ$ ng gí�? ‘Bệ��nh nạ�y to� i xin nhạ�� n, đệ(  ngừớ� i
kiạ kho� i bệ��nh’. Đo�  đạ�u phạ� i xuạ� t phạ� t từ�  tạ�m từ�  bi; cạ� i
tạ�m  dạnh  lớ� i  ngừớ� i  ạ� y  chừạ  hệ)  dừ� t  bo� ;  hoạ�n  toạ�n
kho� ng  xuạ� t  hiệ��n  tạ�m  từ�  bi.  Ngừớ� i  ạ� y  sớ�  mạ� t  dạnh
[tiệ�ng]; kho� ng nhi�n đừớ� c,  thạ�  từ�  mí�nh chi�u bệ��nh kiạ
co� n  hớn  bi�  mạ� t  dạnh  [tiệ�ng];  tạ�m  cạ)u  dạnh  quạ�  lạ�
mạ� nh mệ$ ! Nguyệ��n vo� ng cu� ạ ngừớ� i nạ�y vừ� ạ xuạ� t rạ, to� t
tho� i,  bệ��nh  kiạ  lạ�� p  từ� c  bi�  chuyệ(n  hoạ�  sạng thạ�n  cu� ạ
ngừớ� i ạ� y; thạ�� t sừ�  co�  cạ� i tạ� c du� ng ạ� y; ngừớ� i nạ�y vệ)  nhạ�
chi�u bệ��nh;  ngừớ� i  tạ kho� i  bệ��nh; sạu khi  tri�  bệ��nh cho
ngừớ� i  khạ� c,  ngừớ� i  nạ�y  vệ)  nhạ�  lạ�m  bệ��nh  chi�u  kho� n
thạ�u.  Chừ vi�  thạ�y  bệ��nh tri�  đừớ� c ro) i,  ngừớ� i  tạ lạ� i  go� i
mí�nh mo�� t tiệ�ng ‘khí� co� ng sừ’, chừ vi� [cạ�m] thạ�y quạ�  lạ�
dừớng dừớng từ�  đạ0 c, khoạn khoạ� i vo�  cu� ng. Đo�  chạOng
phạ� i tạ�m chạ�p trừớ� c lạ�  gí�? Khi tri� [bệ��nh] kho� ng đừớ� c
thí�  gu� c  đạ)u  u�  do�� t;  đo�  chạOng phạ� i  tạ�m dạnh lớ� i  đạng
khớ� i tạ� c du� ng lạ�  gí�? Ngoạ� i rạ chừ vi� thạ�y rạHng khí� bệ��nh
cu� ạ bệ��nh nhạ�n đệ)u chạ� y sạng thạ�n cu� ạ chừ vi�.  Vi� khí�
co� ng sừ giạ�  kiạ dạ� y chừ vi�  bạ� i  xuạ� t rạ ngoạ� i nhừ thệ�

102 Vấn đề hữu sở cầu



nạ�o; to� i no� i vớ� i chừ vi� rạHng, hoạ�n toạ�n kho� ng bạ� i xuạ� t
đừớ� c,  mo�� t  chu� t  cu$ ng  kho� ng;  bớ� i  ví�  từ�  thạ�n  chừ  vi�
kho� ng co�  nạ�ng lừ� c phạ�n biệ�� t khí� to� t khí� xạ�u. Dạ)n dạ)n,
trong toạ�n thạ�n chừ vi� lạ�  đện; đo�  chí�nh lạ�  nghiệ��p lừ� c.

Khi tu luyệ��n mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh, chừ vi� phạ� i gạ�� p
thừ�  thạ� ch gạy go; chừ vi� lạ�m sạo đạ�y? Chừ vi� phạ� i chi�u
bạo nhiệ�u  kho(  mớ� i  co�  thệ(  chuyệ(n  hoạ�  no�  thạ�nh vạ�� t
chạ� t mạ�u trạ0ng? Rạ� t kho� ; đạ�� c biệ�� t ngừớ� i co�  cạ�n cớ cạ�ng
to� t  thí�  cạ�ng dệ4  xuạ� t  hiệ��n  vạ�n đệ)  nạ�y.  Co�  ngừớ� i  nhạ� t
mừ� c truy cạ)u tri� bệ��nh, tri� bệ��nh. Chừ vi� hừ$ u sớ�  cạ)u, con
đo�� ng vạ�� t kiạ liệ)n thạ�y, no�  liệ)n gạ0n [no� ] lệ�n [thạ�n chừ
vi�];  đo�  chí�nh lạ�  phu�  thệ( .  ChạOng phạ� i  chừ vi�  muo� n tri�
bệ��nh? [No� ] sệ$  giu� p chừ vi� tri� [bệ��nh]. Nhừng no�  kho� ng
phạ� i lạ�  kho� ng co�  duyệ�n cớ�  gí� mạ�  giu� p chừ vi� tri� [bệ��nh],
bạ� t thạ� t giạ�  bạ� t đạ0 c, rạ� t nguy hiệ(m; ro� t cuo�� c thí� chừ vi�
đạ$  chiệ�u mớ� i no�  đệ�n; chừ vi� co� n tu luyệ��n gí� nừ$ ạ đạ�y?
Tạ� t cạ�  lạ�  hệ� t ro) i.

Co�  mo�� t so�  ngừớ� i co�  cạ�n cớ to� t đạ$  du� ng cạ�n cớ cu� ạ
bạ�n thạ�n mạ�  đo( i lạ� y nghiệ��p ngừớ� i khạ� c. Vi� kiạ co�  bệ��nh,
nghiệ��p lừ� c cu� ạ ho�  lớ� n, chừ vi� chừ$ ạ xong cho mo�� t bệ��nh
nhạ�n nạ�� ng, chừ vi� vệ)  nhạ�  thạ�y rạ� t đo4 i kho�  chi�u! Trừớ� c
đạ�y chu� ng tạ co�  nhiệ)u ngừớ� i chừ$ ạ cho bệ��nh nhạ�n ro) i
co�  cạ�m giạ� c thệ�  nạ�y: bệ��nh nhạ�n thí� kho� i, co� n chừ vi� vệ)
nhạ�  lạ�m bệ��nh nạ�� ng. Sạu mo�� t thớ� i giạn, nghiệ��p lừ� c hoạ�n
chuyệ(n nhiệ)u lệ�n, chừ vi� đo( i đừ� c lạ� y nghiệ��p lừ� c ngừớ� i
tạ; ‘bạ� t thạ� t bạ� t đạ0 c’ mạ� . Đạ�nh rạHng [điệ)u] chừ vi� muo� n
nhạ�� n lạ�  bệ��nh, nhừng cu$ ng phạ� i du� ng đừ� c mạ�  trạo đo( i
lạ� y nghiệ��p. Trong vu$  tru�  nạ�y co�  mo�� t [Phạ�p] ly� , rạHng bạ�n
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thạ�n  chừ  vi�  muo� n  gí�,  thí�  ại  cu$ ng  quạ�n  kho� ng  đừớ� c,
cu$ ng kho� ng thệ(  no� i chừ vi� lạ�  to� t. Trong vu$  tru�  co�  điệ)u
đạ�� c đi�nh, rạHng hệ4  ại co�  nhiệ)u nghiệ��p lừ� c thí� đo�  lạ�  ngừớ� i
xạ�u. Chừ vi� du� ng cạ�n cớ bạ�n thạ�n đệ(  hoạ�n chuyệ(n lạ� y
nghiệ��p lừ� c cu� ạ ho� ; [khi] nghiệ��p lừ� c nhiệ)u thí� chừ vi� co� n
tu luyệ��n gí� nừ$ ạ? Cạ�n cớ hoạ�n chí�nh cu� ạ chừ vi� đạ$  bi� ho�
huy�  mạ� t.  ChạOng đạ�ng sớ�  ừ? Ngừớ� i  kiạ kho� i  bệ��nh, ho�
thạ�y thoạ� i mạ� i; co� n chừ vi� vệ)  nhạ�  thạ�y chi�u kho� n thạ�u.
Chừ vi�  chừ$ ạ lạ�nh hại  bệ��nh nhạ�n ung thừ,  thí�  chừ vi�
phạ� i từ�  thệ�  cho4  cu� ạ ho� ; điệ)u ạ� y nguy hiệ(m kho� ng? No�
đu� ng lạ�  nhừ thệ�  đạ�y; nhiệ)u ngừớ� i kho� ng hiệ(u đạ� o ly�
trong việ�� c nạ�y.

Co�  mo�� t so�  khí� co� ng sừ giạ� , chừ vi� kho� ng nệ�n thạ�y
thạnh dạnh cu� ạ ho�  to lớ� n, co�  dạnh [tiệ�ng] kho� ng nhạ� t
đi�nh lạ�  minh bạ� ch. Ngừớ� i thừớ� ng biệ� t đừớ� c gí�? Nhiệ)u
ngừớ� i  cừ�  no� i  gio� ng nhừ thệ�  liệ)n [co�  ngừớ� i]  tin thệo.
Chừ vi�  dạ4u  thạ�y  ho�  đạng lạ�m nhừ thệ�  hiệ��n  nạy;  ho�
kho� ng chí�  hạ� i ngừớ� i, mạ�  ho�  co� n hạ� i bạ�n thạ�n ho� ; quạ
mo�� t hại nạ�m chừ vi� sệ$  thạ�y ho�  [trớ�  thạ�nh] nhừ thệ�  nạ�o;
tu luyệ��n kho� ng cho phệ�p phạ�  hoạ� i nhừ thệ� . Tu luyệ��n co�
thệ(  tri� bệ��nh; nhừng kho� ng phạ� i du� ng đệ(  tri� bệ��nh. No�  lạ�
mo�� t  dạ� ng siệ�u  thừớ� ng,  chừ�  kho� ng phạ� i  ky$  nạ�ng nới
ngừớ� i thừớ� ng chu� ng tạ; chừ vi� tuyệ�� t  đo� i kho� ng đừớ� c
phệ�p tuy�  tiệ��n lạ� y no�  rạ phạ�  hoạ� i. Hiệ��n nạy nhừ$ ng khí�
co� ng sừ giạ�  kiạ đạ$  lạ�m nệ�n mo�� t [vu� ng] o�  yệ�n chừớ� ng
khí�; lạ� y khí� co� ng lạ�m thu�  đoạ� n cạ)u dạnh phạ� t tạ� i; ho�  đạ$
tạ� o nệ�n mo�� t đoạ�n thệ(  tạ�  ạ� c [đệ( ] khuệ�ch trừớng thệ�  lừ� c;
đo� ng gạ�p bo�� i lạ)n nhừ$ ng khí� co� ng sừ chạ�n chí�nh; ngừớ� i
thừớ� ng đệ)u no� i nhừ thệ� , lạ�m nhừ thệ� , ho� i chừ vi� co�  tin
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thệo? Cho rạHng khí� co� ng chí�nh lạ�  nhừ thệ� ; kho� ng phạ� i
vạ�� y. Điệ)u to� i giạ�ng mớ� i lạ�  [Phạ�p] ly�  chạ�n chí�nh.

Khi ngừớ� i thừớ� ng phạ� t sinh cạ� c chu� ng quạn hệ��  xạ$
ho�� i  giừ$ ạ  ngừớ� i  vớ� i  ngừớ� i,  ví�  lớ� i  í�ch cạ�  nhạ�n mạ�  lạ�m
điệ)u xạ�u, mạ0 c nớ�  [ngừớ� i tạ], nệ�n phạ� i chi�u [kho( ] đệ(  bo) i
thừớ� ng. ChạOng hạ�n no� i, chừ vi� tuy�  tiệ��n tri� [bệ��nh], chừ
vi�  co�  thệ(  thạ�� t  sừ�  tri�  hệ� t,  ho� i  điệ)u  ạ� y  co�  đừớ� c  phệ�p
kho� ng? ‘Phạ�� t vo�  xừ�  bạ� t tạ� i’, co�  nhiệ)u chừ Phạ�� t nhừ vạ�� y
tạ� i  sạo kho� ng lạ�m việ�� c  ạ� y?  Ho�  lạ�m nhạ�n  loạ� i  [so� ng]
thoạ� i  mạ� i  thí�  to� t  quạ� !  Sạo ho�  kho� ng lạ�m? Nghiệ��p lừ� c
cu� ạ từ�  thạ�n,  con ngừớ� i  phạ� i  hoạ�n trạ� ;  ại  cu$ ng kho� ng
dạ�m phạ�  hoạ� i [Phạ�p] ly�  nạ�y. Mo�� t ngừớ� i trong quạ�  trí�nh
tu luyệ��n,  co�  thệ(  xuạ� t  phạ� t  từ�  tạ�m từ�  bi  mạ�  giu� p  đớ$
ngừớ� i khạ� c đo� i lạ)n; nhừng cu$ ng chí�  lạ�  trí�  hoạ$n bệ��nh.
Hiệ��n nạy chừ vi� kho� ng chi�u to�� i [kho( ], sạu nạ�y chi�u to�� i;
hoạ�� c  lạ�  giu� p chừ vi�  hoạ�n  chuyệ(n:  chừ vi�  kho� ng mạ0 c
bệ��nh nhừng chừ vi�  mạ� t  tiệ)n,  gạ�� p  nạ� n; co�  thệ(  lạ�  vạ�� y.
Lạ�m  việ�� c  ạ� y  mo�� t  cạ� ch  thạ�� t  sừ� ,  giu� p  chừ  vi�  tiệ�u  bo�
nghiệ��p ngạy từ� c thớ� i, [việ�� c ạ� y] chí� hạ� n cuo�� c cho nhừ$ ng
ngừớ� i  tu  luyệ��n;  nhừng  kho� ng  thệ(  lạ�m  giu� p  ngừớ� i
thừớ� ng. Tạ� i  đạ�y to� i kho� ng giạ�ng vệ)  [Phạ�p] ly�  cu� ạ giạ
[phạ� i] chu� ng tạ [mạ�  tho� i]; to� i đạng đạ�m [luạ�� n] vệ)  chạ�n
ly�  cu� ạ toạ�n vu$  tru�  chu� ng tạ; to� i đạng đạ�m [luạ�� n] vệ)  tí�nh
huo� ng thừ� c tệ�  cu� ạ giớ� i tu luyệ��n.

ỞQ  đạ�y chu� ng to� i kho� ng dạ� y chừ vi� tri� bệ��nh, chu� ng
to� i dạ4n chừ vi� thệo đừớ� ng lớ� n, đừớ� ng chí�nh; đừạ chừ
vi� lệ�n cạo. Do đo�  ớ�  trệ�n lớ� p to� i đệ)u giạ�ng rạHng cạ� c đệ��  từ�
Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p kho� ng đừớ� c phệ�p đi coi bệ��nh; chừ
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vi� đi coi bệ��nh thí� kho� ng phạ� i lạ�  ngừớ� i cu� ạ Phạ�p Luạ�n
Đạ� i Phạ�p cu� ạ to� i. Ví� chu� ng to� i đừạ chừ vi� lệ�n cạo thệo
đừớ� ng chí�nh, trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n thệ�  giạn phạ�p
liệ�n tu� c giu� p chừ vi�  ti�nh hoạ�  thạ�n thệ( ,  ti�nh hoạ�  thạ�n
thệ( , ti�nh hoạ�  thạ�n thệ( , cho đệ�n khi đừớ� c vạ�� t chạ� t cạo
nạ�ng lừớ� ng chuyệ(n hoạ�  hoạ�n toạ�n.  [Nệ�u] chừ vi�  vạ4n
nạ� p lệ�n thạ�n cu� ạ  mí�nh nhừ$ ng thừ�  [mạ�u] đện ạ� y,  ho� i
chừ vi�  tu luyệ��n  sạo đạ�y? No�  lạ�  nghiệ��p lừ� c mạ� !  Hoạ�n
toạ�n  kho� ng thệ(  tu  luyệ��n  đừớ� c  nừ$ ạ.  Đệ(  chừ vi�  [nạ� p]
nhiệ)u quạ� , [thí�] chừ vi� chi�u đừ� ng kho� ng no( i; chi�u kho(
quạ�  nhiệ)u thí� chừ vi� kho� ng thệ(  tu; đo�  chí�nh lạ�  đạ� o ly� .
To� i đừạ Đạ� i Phạ�p nạ�y truyệ)n rạ [co� ng chu� ng], co�  thệ(
chừ vi� chừạ biệ� t đừớ� c to� i đạng truyệ)n điệ)u gí�. Đạ� i Phạ�p
nạ�y đạ$  co�  thệ(  truyệ)n rạ thí� phạ� i co�  biệ��n phạ�p bạ�o ho��
no� .  Nệ�u  chừ  vi�  đi  coi  bệ��nh  cho  ngừớ� i  tạ,  thí�  tạ� t  cạ�
nhừ$ ng gí� tu luyệ��n đừớ� c cạ� i trệ�n thạ�n thệ(  chừ vi�, Phạ�p
thạ�n cu� ạ to� i sệ$  thu ho) i toạ�n bo�� . Kho� ng thệ(  đệ(  chừ vi� chí�
ví�  dạnh lớ� i mạ�  tuy�  tiệ��n huy�  hoạ� i nhừ$ ng thừ�  trạ�n quy�
ạ� y.  Đạ$  kho� ng  lạ�m  thệo  yệ�u  cạ)u  cu� ạ  Phạ�p,  [chừ  vi�]
kho� ng  lạ�  ngừớ� i  cu� ạ  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p  chu� ng  to� i;
thạ�n thệ(  cu� ạ chừ vi� sệ$  lu� i lạ� i trớ�  vệ)  vi� trí� ngừớ� i thừớ� ng,
nhừ$ ng thừ�  kho� ng to� t cu$ ng quạy trớ�  lạ� i  chừ vi�,  bớ� i ví�
chừ vi� muo� n lạ�m ngừớ� i thừớ� ng.

Bạ0 t đạ)u từ�  ho� m quạ sạu khi nghệ bạ� i ho� c xong, rạ� t
nhiệ)u ngừớ� i chu� ng tạ cạ�m thạ�y thạ�n nhệ�  nhạ�ng. Nhừng
mo�� t so�  rạ� t í�t nhừ$ ng ngừớ� i bệ��nh nạ�� ng [cạ)n] xừ�  ly�  trừớ� c,
ho� m quạ bạ0 t đạ)u thạ�y rạ� t kho�  chi�u đừ� ng. Ho� m quạ sạu
khi to� i lạ� y xuo� ng nhừ$ ng thừ�  kho� ng to� t cu� ạ thạ�n thệ(  mo� i
ngừớ� i,  đạ� i  đạ  so�  chu� ng  tạ  đệ)u  cạ�m  thạ�y  thạ�n  nhệ�
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nhạ�ng, thạ�n thệ(  hệ� t sừ� c thoạ� i mạ� i. Nhừng trong vu$  tru�
nạ�y cu� ạ chu� ng tạ co�  mo�� t [Phạ�p] ly�  go� i lạ�  ‘bạ� t thạ� t bạ� t
đạ0 c’, kho� ng thệ(  giu� p chừ vi� hạ�  hệ� t toạ�n bo��  xuo� ng đừớ� c,
chừ vi� mạ�  kho� ng phạ� i chi�u đừ� ng mo�� t chu� t thí� tuyệ�� t đo� i
kho� ng đừớ� c phệ�p. Nghí$ạ lạ�  nguyệ�n nhạ�n cạ�n bạ�n cu� ạ
bệ��nh chừ vi�  vạ�  nguyệ�n nhạ�n cạ�n bạ�n cu� ạ nhừ$ ng thừ�
kho� ng to� t cu� ạ chừ vi� đệ)u đừớ� c chu� ng to� i giu� p chừ vi�
lạ� y bo�  đi; nhừng chừ vi� vạ4n co� n mo�� t trừớ� ng bệ��nh. Khi
thiệ�n mu� c khại mớ�  ớ�  tạ)ng rạ� t thạ�p, thí� thạ�y đừớ� c trong
thạ�n thệ(  co�  mo�� t vạ� i cu� c khí� đện, khí� bệ��nh vạ(n đu� c; no�
lạ�  mo�� t cu� c khí� đện đạ$  co�  đạ�� c co�  no) ng đo��  rạ� t cạo; đệ�n
lu� c no�  toạ�  rạ thí� sệ$  sung mạ$n khạ0p toạ�n thạ�n thệ(  chừ
vi�.

Bạ0 t  đạ)u  từ�  ho� m nạy,  co�  ngừớ� i  sệ$  cạ�m thạ�y  toạ�n
thạ�n phạ� t lạ� nh, gio� ng nhừ mạ0 c cạ�m mạ� o nạ�� ng, co�  thệ(
xừớng co� t đạu khạ0p cạ� . Đạ� i đạ so�  sệ$  cạ�m giạ� c co�  cho4
kho�  chi�u [trong ngừớ� i], chạ�n nhừ� c, đạ)u choạ�ng vạ�ng.
Cho4  mạ�  trừớ� c đạ�y chừ vi� mạ0 c bệ��nh co�  thệ(  cho rạHng đạ$
từ� ng luyệ��n  khí�  co� ng mạ�  kho� i,  cu$ ng co�  thệ(  đạ$  co�  khí�
co� ng sừ chừ$ ạ kho� i, nhừng [nạy bệ��nh] lạ� i xuạ� t hiệ��n trớ�
lạ� i. Đo�  lạ�  ví� ho�  kho� ng chừ$ ạ hệ� t cho chừ vi�, chí� trí� hoạ$n
lạ� i  vệ)  sạu;  co� n  tạ� i  vi�  trí�  ạ� y,  chừ  vi�  nạy  kho� ng  mạ0 c
[bệ��nh], mạ�  từớng lại mạ0 c [bệ��nh]. Chu� ng to� i đệ)u moi no�
lệ�n, đệ)u đạ(y no�  hạOn rạ, gớ$  bo�  no�  rạ từ�  go� c rệ4 . Nhừ vạ�� y,
co�  thệ(  chừ vi� cạ�m thạ�y nhừ bệ��nh cu$  tạ� i phạ� t; đo�  lạ�  to� ng
khừ�  nghiệ��p từ�  cạ�n bạ�n, vạ�� y nệ�n chừ vi� sệ$  co�  phạ�n ừ� ng;
co�  ngừớ� i co�  phạ�n ừ� ng cu� c bo�� , cho4  nạ�y kho�  chi�u, cho4  kiạ
kho�  chi�u, đu�  loạ� i kho�  chi�u, đệ)u sệ$  xạ� y đệ�n, [tạ� t cạ� ] đệ)u
lạ�  bí�nh thừớ� ng. To� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i, bạ� t kệ(  kho�  chi�u
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nhừ thệ�  nạ�o, [chừ vi�] nhạ� t đi�nh phạ� i kiệ�n trí� đệ�n nghệ
giạ�ng bạ� i, chí� cạ)n chừ vi� đi vạ�o giạ�ng đừớ� ng [lớ� p ho� c
nạ�y], thí� triệ��u chừ� ng [bệ��nh] nạ�o cu� ạ chừ vi� cu$ ng mạ� t;
sệ$  kho� ng xuạ� t hiệ��n bạ� t kệ(  nguy hiệ(m gí�. Co�  điệ(m nạ�y,
[to� i]  no� i  vớ� i  mo� i  ngừớ� i  rạHng,  cạ� i  mạ�  chừ  vi�  cho  lạ�
“bệ��nh” ạ� y dạ4u nạ�� ng đệ�n đạ�u, thí�  hy vo� ng rạHng chừ vi�
đệ)u kiệ�n trí� đệ�n [ho� c]; Phạ�p rạ� t kho�  đừớ� c. Khi chừ vi�
cạ�ng thạ�y kho�  chi�u thí� từ� c lạ�  ‘vạ�� t cừ� c tạ� t phạ�n’, toạ�n bo��
thạ�n thệ(  chừ vi� cạ)n đừớ� c ti�nh hoạ�  hệ� t, cạ)n phạ� i đừớ� c
ti�nh hoạ�  toạ�n bo�� . Go� c cu� ạ bệ��nh đạ$  đừớ� c dừ� t bo� , chí� co� n
chu� t dừ khí� đện kiạ đệ(  no�  từ�  chạ� y xuạ� t rạ, đệ(  cho chừ vi�
chi�u mo�� t chu� t kho�  khạ�n, chi�u mo�� t chu� t to�� i [kho( ] ạ� y mạ�
tho� i;  chừ  vi�  mạ�  kho� ng  chi�u  đừ� ng  mo�� t  chu� t  nạ�o  thí�
kho� ng thệ(  đừớ� c.

Trong xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng, chí�  ví� dạnh lớ� i, trạnh
đoạ� t giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i, chừ vi� ạ�n kho� ng ngon ngu�
kho� ng yệ�n, thạ�n thệ(  chừ vi� đạ$  kho� ng co� n rạ hí�nh nừ$ ạ: ớ�
kho� ng giạn khạ� c mạ�  nhí�n thạ�n thệ(  chừ vi�, thí� xừớng co� t
kiạ, khu� c nạ�o cu$ ng đệ)u [mạ�u] đện. Vớ� i  thạ�n thệ(  nhừ
thệ� ,  mo�� t  khi  giu� p chừ vi�  ti�nh hoạ�  mạ�  kho� ng co�  chu� t
phạ�n ừ� ng nạ�o thí� cu$ ng kho� ng thệ(  đừớ� c; do vạ�� y chừ vi�
phạ� i  co�  phạ�n  ừ� ng.  Co�  ngừớ� i  co� n  bi�  miệ��ng  no� n  tro� n
thạ�o. Trừớ� c đạ�y co�  nhiệ)u ho� c việ�n cạ� c đi�ạ phừớng việ� t
cho to� i trong bạ� i tạ�m đạ0 c thệ(  ho�� i: ‘Thừạ Sừ phu� , con từ�
lu� c rạ kho� i lớ� p ho� c trớ�  vệ)  nhạ� , trệ�n đừớ� ng cừ�  liệ�n tu� c
tí�m nhạ�  vệ��  sinh, tí�m suo� t cho đệ�n khi vệ)  nhạ� ’. Bớ� i ví� no�� i
tạ� ng đệ)u cạ)n phạ� i đừớ� c ti�nh hoạ� . Co�  mo�� t so�  vi� cạ�  biệ�� t
thí� ngu� , to� i giạ�ng xong thí� vi� ạ� y cu$ ng tí�nh giạ� c. Tạ� i sạo
vạ�� y? Bớ� i ví� trong so�  nạ$o vi� ạ� y co�  bệ��nh, cạ)n phạ� i điệ)u
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chí�nh.  Hệ4  điệ)u  chí�nh  bo��  nạ$o,  thí�  ho�  kho� ng  thệ(  chi�u
đừớ� c; do đo�  cạ)n cho ho�  vạ�o trạ� ng thạ� i mệ�  mạn bạ� t tí�nh,
đệ(  ho�  kho� ng hạy biệ� t. Nhừng bo��  phạ�� n thí�nh giạ� c mo�� t so�
ngừớ� i kho� ng co�  vạ�n đệ)  gí�; ho�  ngu�  rạ� t sạy, nhừng mo�� t
chừ$  cu$ ng kho� ng bo�  so� t, [ho� ] nghệ đừớ� c hệ� t; ngừớ� i nạ�y
sạu đo�  tinh thạ)n phạ�n khớ� i  lệ�n,  kho� ng ngu�  hại  ngạ�y
cu$ ng kho� ng thạ�y mệ�� t  mo� i.  Tạ� t cạ�  đệ)u lạ�  nhừ$ ng trạ� ng
thạ� i khạ� c nhạu, đệ)u cạ)n điệ)u chí�nh hệ� t; toạ�n bo��  thạ�n
thệ(  cạ)n đừớ� c ti�nh hoạ�  cho chừ vi�.

[Lạ� ] ngừớ� i tu luyệ��n Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p [mo�� t cạ� ch]
chạ�n chí�nh, khi chừ vi� co�  thệ(  vừ� t bo�  tạ�m [chạ�p trừớ� c],
[thí�] từ�  nạy trớ�  đi sệ$  đệ)u co�  phạ�n ừ� ng. [Co� n vớ� i] ngừớ� i
chạOng vừ� t bo�  tạ�m ạ� y, trệ�n miệ��ng ho�  no� i đạ$  dừ� t bo�  ro) i,
thừ� c tệ�  ho�  hoạ�n toạ�n chừạ vừ� t bo� , do vạ�� y rạ� t kho�  lạ�m
[ti�nh hoạ�  cho ho� ].  Cu$ ng co�  mo�� t  so�  ngừớ� i  vệ)  sạu nạ�y
mớ� i hiệ(u rạ no�� i  dung bạ� i  to� i  giạ�ng,  ho�  [mớ� i] vừ� t bo� ,
thạ�n thệ(  [mớ� i] ti�nh hoạ� ;  ngừớ� i  khạ� c đệ)u lạ�  thạ�n nhệ�
nhạ�ng, ho�  mớ� i bạ0 t đạ)u [đừớ� c] kho� i bệ��nh, mớ� i bạ0 t đạ)u
thạ�y kho�  chi�u. ỞQ  lớ� p ho� c nạ�o cu$ ng co�  nhừ$ ng vi� thu� t hạ�� u
nhừ thệ� , ngo��  tí�nh hới kệ�m; vạ�� y nệ�n chừ vi� co�  gạ�� p bạ� t kệ(
tí�nh huo� ng nạ�o thí� cu$ ng đệ)u lạ�  bí�nh thừớ� ng. Tạ� i cạ� c đi�ạ
phừớng khạ� c  trong khi giạ�ng bạ� i,  đệ)u xuạ� t  hiệ��n tí�nh
huo� ng nạ�y: co�  ngừớ� i thạ�y rạ� t kho�  chi�u, phu�  phu� c trệ�n
ghệ�  chạOng  dạ�� y,  đớ� i  to� i  từ�  trệ�n  bu� c  giạ�ng  xuo� ng  tri�
[bệ��nh] cho ho� . To� i sệ$  chạOng đo�� ng thu�  tri� [bệ��nh], chí� co�
mo�� t  quạn1 mạ�  chừ vi�  chạOng quạ no( i;  sạu nạ�y  khi từ�
mí�nh tu luyệ��n chừ vi� sệ$  gạ�� p nhiệ)u đạ� i nạ� n nừ$ ạ; cạ� i nạ�y

1 Quan: cửa, cửa ải; có nghĩa là khảo nghiệm, thử thách. Quá quan nghĩa
là vượt qua khảo nghiệm, thử thách.
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chạOng quạ no( i, thí� chừ vi� tu luyệ��n lạ�m sạo đừớ� c? Mo�� t
chuyệ��n nho�  ạ� y mạ�  chừ vi� kho� ng vừớ� t quạ no( i lạ�  sạo?
Tạ� t  cạ�  đệ)u  co�  thệ(  vừớ� t  quạ hệ� t.  Vạ�� y  nệ�n  mo� i  ngừớ� i
kho� ng  nệ�n  tí�m  to� i  [đệ( ]  tri�  bệ��nh;  to� i  cu$ ng  kho� ng  tri�
bệ��nh;  hệ4  chừ  vi�  đo�� ng  đệ�n  chừ$  “bệ��nh”  lạ�  to� i  kho� ng
muo� n nghệ.

Con ngừớ� i thạ�� t sừ�  rạ� t kho�  [cừ� u] đo�� ; ớ�  mo4 i lớ� p ho� c
nạ�o cu$ ng co�  5%, 10% so�  ngừớ� i lạ�  kho� ng thệo lệ�n đừớ� c.
Ai  ại  cu$ ng đạ0 c  đạ� o  lạ�  điệ)u  kho� ng thệ( ;  lạ�  ngừớ� i  kiệ�n
đi�nh [tu] luyệ��n ro) i, co� n cạ)n xệm chừ vi� co�  thệ(  tu xuạ� t
lại hạy kho� ng, co� n cạ)n xệm chừ vi� co�  thệ(  hạ�  quyệ� t tạ�m
tu hạy kho� ng; ại ại cu$ ng thạ�nh Phạ�� t lạ�  điệ)u kho� ng thệ( .
[Ngừớ� i  nạ�o] chạ�n tu Đạ� i  Phạ�p,  đo� c sạ� ch nạ�y cu$ ng sệ$
gạ�� p trạ� ng thạ� i nhừ thệ� ; cu$ ng lạ� i đừớ� c hệ� t thạ�y nhừ$ ng gí�
đạ�ng đừớ� c đạ0 c.
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Bài giảng thứ ba

Tôi đối xử với các học viên đều như đệ tử

Mo� i ngừớ� i biệ� t chạ�ng? To� i lạ�m việ�� c gí� đạ�y? Đo� i vớ� i
tạ� t cạ�  ho� c việ�n to� i đệ)u dạ4n dạ0 t nhừ lạ�  đệ��  từ� , bạo go) m cạ�
ngừớ� i từ�  ho� c mạ�  co�  thệ(  tu luyệ��n mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh.
Truyệ)n  co� ng lệ�n  cạo tạ)ng,  mạ�  kho� ng dạ4n  dạ0 t  chừ vi�
nhừ thệ�  thí� kho� ng thệ(  đừớ� c; điệ)u ạ� y từớng đừớng vớ� i
[việ�� c lạ�m] vo�  trạ� ch nhiệ��m, lạ�m loạ� n. Chu� ng to� i cạ�p cho
chừ vi� bạo nhiệ�u thừ�  nhừ thệ� , cho chừ vi� biệ� t đừớ� c bạo
nhiệ�u  [Phạ�p]  ly�  mạ�  ngừớ� i  thừớ� ng kho� ng đạ�ng đừớ� c
biệ� t; to� i truyệ)n Đạ� i Phạ�p nạ�y cho chừ vi�, lạ� i co� n cạ�p cho
chừ vi� rạ� t nhiệ)u thừ�  nừ$ ạ. Giu� p chừ vi� ti�nh hoạ�  thạ�n thệ(
ro) i, vớ� i lạ� i co� n liệ�n quạn đệ�n mo�� t so�  vạ�n đệ)  khạ� c nừ$ ạ;
do vạ�� y kho� ng dạ4n dạ0 t chừ vi� nhừ đệ��  từ� , [thí�] hoạ�n toạ�n
kho� ng thệ(  đừớ� c. Tiệ� t lo��  cho mo�� t ngừớ� i thừớ� ng nhiệ)u
thiệ�n cớ tuy�  tiệ��n nhừ thệ� ,  điệ)u ạ� y kho� ng đừớ� c phệ�p.
Nhừng co�  mo�� t  điệ(m,  thớ� i  đạ� i  hiệ��n  nạy  đạ$  biệ�n  đo( i,
chu� ng tạ cu$ ng kho� ng phạ� i thệo hí�nh thừ� c dạ�� p đạ)u chạ0p
tạy lạ� y nừ$ ạ. Hí�nh thừ� c ạ� y kho� ng co�  tạ� c du� ng gí�; lạ�m thệ�
gio� ng nhừ to� n giạ�o; chu� ng tạ kho� ng lạ�m nhừ vạ�� y. Bớ� i ví�
chừ vi� dạ�� p đạ)u xong, bạ� i sừ xong, rạ kho� i cừ� ạ lạ� i quạy
lạ� i  lạ�  chừ vi�  khi xừạ, nới ngừớ� i thừớ� ng muo� n lạ�m gí�
liệ)n  lạ�m nạ�y,  chí�  ví�  dạnh lớ� i  cu� ạ  mí�nh mạ�  trạnh mạ�
đạ�u,  thí�  ho� i  [dạ�� p đạ)u bạ� i  sừ] co�  tạ� c  du� ng gí�?  Chừ vi�
[thạ�� m chí� co� n] co�  thệ(  lạ� y cớ�  hiệ��u cu� ạ to� i lạ�m bạ� i hoạ� i
dạnh dừ�  Đạ� i Phạ�p!
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Việ�� c tu luyệ��n chạ�n chí�nh đệ)u dừ� ạ vạ�o cạ� i tạ�m cu� ạ
chừ vi� mạ�  tu; chí� cạ)n chừ vi� co�  thệ(  tu, chí� cạ)n chừ vi� co�
thệ(  tu mo�� t  cạ� ch vừ$ ng bừớ� c tinh tạ�n vạ�  kiệ�n đi�nh, thí�
chu� ng to� i sệ$  dạ4n dạ0 t chừ vi� nhừ lạ�  đệ��  từ� ; [nệ�u] chạOng
đo� i xừ�  nhừ thệ�  thí� kho� ng thệ(  đừớ� c. Nhừng co�  mo�� t so�
ngừớ� i vạ4n kho� ng nhạ� t đi�nh co�  thệ(  thạ�� t  sừ�  từ�  coi bạ�n
thạ�n ho�  lạ�  ngừớ� i  tu luyệ��n mạ�  [tiệ�p tu� c] tu; co�  ngừớ� i
kho� ng thệ(  [lạ�m đừớ� c nhừ vạ�� y]. Nhừng rạ� t nhiệ)u ngừớ� i
sệ$  đi thệo tu luyệ��n thạ�� t sừ� . Chí� cạ)n chừ vi� co� n tu, thí�
chu� ng to� i sệ$  dạ4n dạ0 t chừ vi� nhừ nhừ$ ng đệ��  từ� .

Hạ�ng ngạ�y cừ�  luyệ��n mạ�y bo��  đo�� ng tạ� c ạ� y, vạ�� y co�  thệ(
tí�nh lạ�  đệ��  từ�  Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p kho� ng? Kho� ng nhạ� t
đi�nh [lạ�  vạ�� y]. Bớ� i ví� tu luyệ��n chạ�n chí�nh cạ)n chiệ(u thệo
tiệ�u chuạ(n tạ�m tí�nh chu� ng to� i đệ)  rạ mạ�  [từ� ] yệ�u cạ)u,
cạ)n phạ� i thạ�� t sừ�  đệ)  cạo tạ�m tí�nh bạ�n thạ�n; ạ� y mớ� i lạ�  tu
luyệ��n  chạ�n  chí�nh.  Chừ  vi�  cừ�  luyệ��n  cạ� c  đo�� ng  tạ� c  ạ� y,
[nhừng]  tạ�m  tí�nh  kho� ng  đệ)  cạo  lệ�n,  kho� ng  co�  nạ�ng
lừớ� ng  lớ� n  mạ� nh  đệ(  giạ  trí�  mo� i  thừ� ,  [thí�]  chừạ  no� i
chuyệ��n  tu luyệ��n  đừớ� c;  chu� ng to� i  cu$ ng kho� ng thệ(  coi
chừ vi� lạ�  đệ��  từ�  Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p. Chừ vi� nệ�u cừ�  nhừ
thệ�  mạ$ i,  đạ�nh rạHng chừ vi�  luyệ��n  co� ng,  nhừng kho� ng
[thừ� c sừ� ] chiệ(u thệo yệ�u cạ)u cu� ạ Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p
chu� ng to� i, chừ vi� kho� ng đệ)  cạo tạ�m tí�nh, ớ�  cho� n ngừớ� i
thừớ� ng chừ vi� vạ4n hạ�nh xừ�  nhừ xừạ, rạ� t co�  thệ(  chừ vi�
vạ4n gạ�� p phạ� i nhừ$ ng sừ�  co�  phiệ)n phừ� c nạ�y khạ� c; [khi]
xừ�  ly�  kho� ng  đu� ng,  chừ vi�  thạ�� m  chí�  co�  thệ(  no� i  Phạ�p
Luạ�n Đạ� i Phạ�p đạ$  lạ�m cho chừ vi� luyệ��n co� ng thiệ�n [sại]
nhừ thệ� ; điệ)u nạ�y co�  thệ(  xạ� y rạ. Vạ�� y nệ�n chừ vi� phạ� i
chiệ(u thệo yệ�u cạ)u tiệ�u chuạ(n tạ�m tí�nh cu� ạ chu� ng to� i
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mạ�  hạ�nh xừ� , ạ� y mớ� i lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n chí�nh. To� i
đạ$  no� i cho mo� i ngừớ� i vạ�� y lạ�  rạ� t ro$ ; do đo�  mo� i ngừớ� i
đừ� ng tí�m to� i đệ(  lạ�m cạ� i việ�� c bạ� i sừ hí�nh thừ� c ạ� y; chừ vi�
chí� cạ)n thạ�� t sừ�  tu, thí� to� i sệ$  đo� i đạ$ i nhừ vạ�� y vớ� i chừ vi�.
Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i nhiệ)u kho� ng tí�nh đừớ� c; kho� ng chí� lạ�
so�  ho� c  việ�n  nạ�y,  dạ4u  nhiệ)u  hớn  nừ$ ạ  to� i  cu$ ng  quạ�n
đừớ� c.

Công pháp Phật gia và Phật giáo

Co� ng [phạ�p] Phạ�� t giạ kho� ng phạ� i lạ�  Phạ�� t giạ�o, điệ(m
nạ�y to� i giạ�ng ro$  cho chừ vi�; thừ� c rạ co� ng [phạ�p] Đạ� o
giạ cu$ ng kho� ng phạ� i lạ�  Đạ� o giạ�o. Trong chu� ng tạ co�  mo�� t
so�  ngừớ� i cừ�  kho� ng hiệ(u ro$  điệ)u nạ�y. Mo�� t so�  vi� lạ�  hoạ�
thừớ� ng ớ�  chu� ạ, cu$ ng co�  mo�� t so�  vi� lạ�  cừ sy$ , ho�  từ�  cho
rạHng ho�  hiệ(u biệ� t nhiệ)u điệ)u trong Phạ�� t  giạ�o,  nệ�n ho�
chạOng ệ dệ�  gí�  mạ�  cừ�  tuyệ�n truyệ)n nhừ$ ng điệ)u trong
Phạ�� t giạ�o cho cạ� c ho� c việ�n chu� ng to� i. To� i no� i vớ� i chừ vi�
rạHng, chừ vi� đừ� ng lạ�m thệ� ; bớ� i ví� đạ�y lạ�  sừ�  việ�� c trong
cạ� c phạ�p mo� n khạ� c nhạu. To� n giạ�o co�  hí�nh thừ� c cu� ạ
to� n giạ�o; co� n ớ�  đạ�y chu� ng to� i truyệ)n mo�� t bo��  phạ�� n phạ�p
mo� n tu luyệ��n cu� ạ chu� ng to� i;  trừ�  cạ� c đệ��  từ�  chuyệ�n tu
cu� ạ Phạ�p Luạ�n Đạ� i  Phạ�p, thí�  [chu� ng to� i] kho� ng giạ�ng
hí�nh thừ� c to� n giạ�o; vạ�� y nệ�n [chu� ng to� i] kho� ng phạ� i lạ�
Phạ�� t giạ�o trong thớ� i ky�  mạ� t Phạ�p.

Phạ�p trong Phạ�� t giạ�o chí� lạ�  mo�� t bo��  phạ�� n nho�  trong
Phạ�� t Phạ�p; co� n co�  nhiệ)u Đạ� i Phạ�p cạo thạ�m khạ� c; trong
mo4 i tạ)ng lạ� i co�  cạ� c Phạ�p khạ� c nhạu. Thí�ch Cạ Mạ�u Ni
giạ�ng rạHng tu luyệ��n co�  8 vạ� n 4 nghí�n phạ�p mo� n. Trong
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Phạ�� t  giạ�o  chí�  co�  mo�� t  vạ� i  phạ�p  mo� n,  no�  chí�  co�  Thiệ�n
Thại  to� ng,  Hoạ  Nghiệ�m  to� ng,  Thiệ)n  to� ng,  Ti�nh  Đo��
[to� ng], Mạ�� t to� ng, v.v. chí� mạ�y phạ�p mo� n ạ� y; đệ�m rạ chí�
lạ�  mo�� t con so�  quạ�  nho� ! Do vạ�� y no�  kho� ng khạ� i quạ� t toạ�n
thệ(  Phạ�� t  Phạ�p đừớ� c;  no�  chí�  lạ�  mo�� t  bo��  phạ�� n  nho�  cu� ạ
Phạ�� t Phạ�p. Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p cu� ạ chu� ng to� i cu$ ng lạ�
mo�� t phạ�p mo� n trong 8 vạ�n 4 nghí�n phạ�p mo� n ạ� y; [no� ]
kho� ng co�  quạn hệ��  gí� vớ� i Phạ�� t giạ�o nguyệ�n thuy�  cho đệ�n
Phạ�� t giạ�o thớ� i ky�  mạ� t Phạ�p, cu$ ng kho� ng co�  quạn hệ��  vớ� i
cạ� c to� n giạ�o hiệ��n đạ� i.

Phạ�� t  giạ�o  đừớ� c  Thí�ch  Cạ Mạ�u Ni  sạ�ng lạ�� p  vạ�o  2
nghí�n 5 trạ�m nạ�m trừớ� c đạ�y tạ� i Ab n Đo��  co( . Thớ� i ạ� y sạu
khi Thí�ch Cạ Mạ�u Ni khại co� ng khại ngo�� ,  trong ky�  ừ� c
cu� ạ Ô� ng nhớ�  lạ� i nhừ$ ng điệ)u bạ�n thạ�n mí�nh đạ$  tu luyệ��n
trừớ� c đạ�y, [Ô� ng] lạ� y nhừ$ ng điệ)u [tu luyệ��n] ạ� y truyệ)n
ro�� ng rạ đo��  nhạ�n. Phạ�p mo� n cu� ạ Ô� ng bạ� t kệ(  co�  xuạ� t rạ
bạo nhiệ�u vạ� n cuo� n kinh sạ� ch, ky�  thừ� c lạ�  3 chừ$ ,  đạ�� c
điệ(m phạ�p mo� n cu� ạ Ô� ng go� i lạ�  “Giớ� i Đi�nh Huệ�� ”. Giớ� i,
chí�nh lạ�  cạ�m hạOn hệ� t thạ�y du� c vo� ng nới ngừớ� i thừớ� ng,
cừớ$ ng chệ�  chừ vi� vừ� t bo�  nhừ$ ng truy cạ)u lớ� i í�ch, đoạ� n
tuyệ�� t kho� i hệ� t thạ�y nhừ$ ng điệ)u thệ�  tu� c nạ�y khạ� c. Nhừ
thệ�  tạ�m  cu� ạ  ho�  sệ$  biệ�n  thạ�nh  ‘kho� ng’,  điệ)u  gí�  cu$ ng
chạOng mong nghí$, ho�  co�  thệ(  đi�nh lạ� i đừớ� c; chu� ng từớng
phu�  từớng thạ�nh [cho nhạu]1. Sạu khi đi�nh lạ� i đừớ� c ro) i,
thí� cạ)n đạ�  toạ�  thừ� c tu, dừ� ạ vạ�o đi�nh lừ� c mạ�  tu lệ�n; đo�
chí�nh lạ�  phạ)n tu luyệ��n chạ�n chí�nh cu� ạ phạ�p mo� n ạ� y. Ho�
cu$ ng kho� ng giạ�ng thu�  phạ�p, kho� ng cạ� i biệ�n bạ�n thệ(  cu� ạ

1 Hiểu là: Giới và Định tương phụ tương thành cho nhau, hai cái cùng
sóng đôi bổ trợ cho nhau.
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mí�nh. Ho�  chí� tu cạ� i co� ng [xạ� c đi�nh] tạ)ng cạo thạ�p cu� ạ
mí�nh,  vạ�� y  nệ�n  [ho� ]  chí�  mo�� t  điệ)u  lạ�  tu  tạ�m tí�nh  cu� ạ
mí�nh; kho� ng tu mệ��nh nệ�n cu$ ng kho� ng giạ�ng diệ4n hoạ�
cu� ạ co� ng. Đo) ng thớ� i trong khi đi�nh thí� ho�  tạ�ng cừớ� ng
đi�nh lừ� c, trong khi đạ�  toạ�  thí� chi�u kho( , [vạ� ] tiệ�u nghiệ��p
cu� ạ ho� .  Huệ�� ,  ạ� y chí�nh lạ�  chí�  ngừớ� i  đạ$  khại co� ng khại
ngo�� , đạ� i trí� đạ� i huệ�� . Thạ�y đừớ� c chạ�n ly�  cu� ạ vu$  tru� , thạ�y
chạ�n từớ� ng cu� ạ mo4 i  tạ)ng kho� ng giạn; thạ)n tho� ng đạ� i
hiệ(n. Khại huệ�� , khại ngo��  ạ� y, co� n đừớ� c go� i lạ�  ‘khại co� ng’.

Thớ� i Thí�ch Cạ Mạ�u Ni sạ�ng lạ�� p phạ�p mo� n nạ�y, ớ�  Ab n
Đo��  co�  8 to� n giạ�o đạng đo) ng thớ� i lừu truyệ)n. Co�  mo�� t to� n
giạ�o  thạ�m  cạ�n  co�  đệ�  go� i  lạ�  Bạ�  Lạ  Mo� n  giạ�o.  Trong
nhừ$ ng nạ�m tạ� i thệ� , Thí�ch Cạ Mạ�u Ni đạ$  luo� n luo� n phạ� t
sinh hí�nh thạ� i đạ�u trạnh vệ)  y�  thừ� c [quạn điệ(m] vớ� i cạ� c
to� n giạ�o khạ� c.  Ví�  điệ)u mạ�  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni truyệ)n lạ�
chí�nh Phạ�p,  do đo�  trong suo� t quạ�  trí�nh truyệ)n Phạ�p,
Phạ�� t Phạ�p mạ�  Ô� ng truyệ)n cạ�ng ngạ�y cạ�ng hừng thi�nh.
Co� n cạ� c to� n giạ�o khạ� c cạ�ng ngạ�y cạ�ng suy tạ�n; ngạy cạ�
Bạ�  Lạ Mo� n giạ�o vo� n đạ$  cạ0m rệ4  sạ�u nới ạ� y cu$ ng lạ�m vạ�o
trạ� ng thạ� i  bệ�n bớ�  diệ�� t  vong. Nhừng sạu khi Thí�ch Cạ
Mạ�u Ni [nhạ�� p] niệ� t bạ�n, cạ� c to� n giạ�o khạ� c lạ� i bạ0 t đạ)u
hừng thi�nh trớ�  lạ� i; đạ�� c biệ�� t lạ�  Bạ�  Lạ Mo� n giạ�o, lạ� i bạ0 t
đạ)u hừng thi�nh trớ�  lạ� i. Co� n khi ạ� y trong Phạ�� t giạ�o xuạ� t
hiệ��n tí�nh huo� ng gí�? Co�  mo�� t so�  tạ�ng nhạ�n đạ$  ớ�  cạ� c tạ)ng
khạ� c nhạu khại co� ng, khại ngo��  ro) i, [nhừng] mạ�  tạ)ng mạ�
[ho� ] khại [co� ng khại ngo�� ] lạ� i từớng đo� i thạ�p. Thí�ch Cạ
Mạ�u  Ni  đạ� t  đệ�n  tạ)ng  Nhừ Lại;  co� n  nhiệ)u  tạ�ng nhạ�n
kho� ng hệ)  đạ� t đừớ� c đệ�n tạ)ng ạ� y.
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Tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu Phạ�� t Phạ�p co�  cạ� c hiệ(n hiệ��n
khạ� c nhạu; nhừng [tạ)ng] cạ�ng cạo [thí�] cạ�ng tiệ�p cạ�� n
chạ�n ly� , [tạ)ng] cạ�ng thạ�p thí� cạ�ng việ4n ly vớ� i chạ�n ly� .
Vạ�� y nệ�n mo�� t so�  tạ�ng nhạ�n khại co� ng khại ngo��  tạ� i tạ)ng
thạ�p ro) i, ho�  du� ng hiệ(n từớ� ng trong vu$  tru�  mạ�  ho�  thạ�y
tạ� i tạ)ng cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh, tí�nh huo� ng mạ�  [ho� ] hiệ(u
đừớ� c  vạ�  [Phạ�p]  ly�  mạ�  [ho� ]  ngo��  đừớ� c,  đệ(  giạ� i  thí�ch
nhừ$ ng lớ� i mạ�  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni đạ$  từ� ng giạ�ng. Nghí$ạ lạ� ,
đo� i  vớ� i  Phạ�p mạ�  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni từ� ng giạ�ng co�  cạ� c
tạ�ng nhạ�n tiệ�n hạ�nh giạ� i thí�ch thệ�  nạ�y, [hoạ�� c] giạ� i thí�ch
thệ�  khạ� c. Lạ� i co�  mo�� t so�  tạ�ng nhạ�n lạ� y nhừ$ ng điệ)u bạ�n
thạ�n mí�nh thạm ngo��  mạ�  giạ�ng no� i nhừ thệ(  đo�  lạ�  lớ� i cu� ạ
Thí�ch Cạ Mạ�u Ni, chừ�  ho�  kho� ng giạ�ng [bạHng] nhừ$ ng lớ� i
nguyệ�n  go� c  cu� ạ  Thí�ch  Cạ Mạ�u  Ni.  Nhừ thệ�  lạ�m diệ��n
mu� c cu� ạ Phạ�� t Phạ�p sại khạ� c hạOn, hoạ�n toạ�n kho� ng co� n
lạ�  Phạ�p mạ�  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni đạ$  truyệ)n; ro� t cuo�� c đạ$  lạ�m
Phạ�� t Phạ�p trong Phạ�� t giạ�o tạ� i Ab n Đo��  tiệ�u mạ� t. Đo�  lạ�  bạ� i
ho� c li�ch sừ�  quạn tro� ng bạ�� c nhạ� t; vạ�� y nệ�n Ab n Đo��  sạu nạ�y
kho� ng co� n Phạ�� t giạ�o nừ$ ạ. Trừớ� c khi tiệ�u mạ� t, Phạ�� t giạ�o
trạ� i quạ nhiệ)u lạ)n cạ� i to( , cuo� i cu� ng kệ� t hớ� p vớ� i nhừ$ ng
điệ)u cu� ạ Bạ�  Lạ Mo� n giạ�o, mạ�  hí�nh thạ�nh tạ� i Ab n Đo��  mo�� t
to� n giạ�o [đệ�n] hiệ��n nạy, go� i lạ�  Ab n Đo��  giạ�o. [Ho� ] cu$ ng
kho� ng thớ�  cu� ng Phạ�� t nạ�o cạ� , mạ�  thớ�  cu� ng nhừ$ ng thừ�
khạ� c; [ho� ] cu$ ng kho� ng tin thệo Thí�ch Cạ Mạ�u Ni; đạ$  xạ� y
rạ tí�nh huo� ng nhừ thệ� .

Phạ�� t giạ�o trong quạ�  trí�nh phạ� t triệ(n, đạ$  xuạ� t hiệ��n
mo�� t so�  lạ)n cạ� i to(  rạ� t lớ� n. Mo�� t lạ�  [xạ�y rạ] kho� ng lạ�u sạu
khi Thí�ch Cạ Mạ�u Ni kho� ng co� n tạ� i thệ� ; co�  ngừớ� i cạ�n cừ�
thệo [Phạ�p] ly�  ớ�  cạo tạ)ng mạ�  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni giạ�ng, đệ(
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sạ�ng lạ�� p  rạ  Đạ� i  Thừ� ạ  Phạ�� t  giạ�o.  [Vệ)  nhừ$ ng  ại  nhí�n]
nhạ�� n rạHng Phạ�p mạ�  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni giạ�ng co� ng khại lạ�
giạ�ng cho ngừớ� i [tu] bí�nh thừớ� ng nghệ, du� ng đệ(  giạ� i
thoạ� t từ�  thạ�n, đạ� t đệ�n quạ�  vi� Lạ Hạ�n, kho� ng giạ�ng pho(
đo��  chu� ng sinh; đừớ� c go� i đo�  lạ�  [thệo] Tiệ(u Thừ� ạ Phạ�� t
giạ�o.  Hoạ�  thừớ� ng tạ� i  cạ� c  nừớ� c  Đo� ng Nạm AK  bạ�o  lừu
thệo phừớng phạ�p tu luyệ��n  nguyệ�n thuy�  từ�  thớ� i  đạ� i
cu� ạ  Thí�ch  Cạ Mạ�u  Ni;  ngừớ� i  Hạ�n  chu� ng tạ  go� i  đo�  lạ�
Tiệ(u Thừ� ạ Phạ�� t giạ�o. Tạ� t nhiệ�n từ�  ho�  kho� ng thừ� ạ nhạ�� n
[điệ)u ạ� y]; ho�  nhí�n nhạ�� n rạHng ho�  kệ�  thừ� ạ nhừ$ ng điệ)u
nguyệ�n go� c cu� ạ Thí�ch Cạ Mạ�u Ni. Quạ�  đu� ng lạ�  nhừ vạ�� y;
trệ�n cớ bạ�n ho�  kệ�  thừ� ạ phừớng phạ�p tu luyệ��n cu� ạ thớ� i
đạ� i Thí�ch Cạ Mạ�u Ni.

Đạ� i  Thừ� ạ Phạ�� t  giạ�o vo� n đạ$  quạ cạ� i  to(  ạ� y, sạu khi
truyệ)n nhạ�� p vạ�o Trung Quo� c chu� ng tạ, ớ�  Trung Quo� c
chu� ng tạ [Đạ� i Thừ� ạ Phạ�� t giạ�o] đạ$  co�  đi�nh lạ� i; đo�  chí�nh
lạ�  Phạ�� t giạ�o đạng lừu truyệ)n ớ�  nừớ� c tạ hiệ��n nạy. Trệ�n
thừ� c tệ�  thí� no�  đạ$  thạy đo( i toạ�n bo��  diệ��n mạ� o so vớ� i Phạ�� t
giạ�o cu� ạ thớ� i đạ� i Thí�ch Cạ Mạ�u Ni: từ�  trạng phu� c cho
đệ�n toạ�n bo��  cạ� c trạ� ng thạ� i thạm ngo�� , [vạ� ] quạ�  trí�nh tu
luyệ��n đệ)u đạ$  đo( i khạ� c. Phạ�� t giạ�o nguyệ�n thuy�  chí� nhí�n
nhạ�� n  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni lạ�  to(  to� n đệ(  thớ�  cu� ng; nhừng
[trong] Phạ�� t  giạ�o  hiệ��n  đạ� i  đạ$  xuạ� t  hiệ��n  khạ�  nhiệ)u vi�
Phạ�� t  cu$ ng  nhừ  cạ� c  Đạ� i  Bo)  Tạ� t;  hớn  nừ$ ạ  đo�  lạ�  tí�n
ngừớ$ ng  đạ  Phạ�� t.  Xuạ� t  hiệ��n  tí�n  ngừớ$ ng  đo� i  vớ� i  rạ� t
nhiệ)u Phạ�� t Nhừ Lại; trớ�  thạ�nh mo�� t chu� ng Phạ�� t giạ�o đạ
Phạ�� t. Ví� du� : Phạ�� t A Di Đạ� , Phạ�� t Dừớ� c Sừ, Đạ� i Nhạ�� t Nhừ
Lại,  v.v.;  cu$ ng  xuạ� t  hiệ��n  nhiệ)u  Đạ� i  Bo)  Tạ� t.  Nhừ vạ�� y,
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toạ�n thệ(  Phạ�� t giạ�o đạ$  hoạ�n toạ�n khạ� c xạ vớ� i [Phạ�� t giạ�o]
nguyệ�n sớ do Thí�ch Cạ Mạ�u Ni sạ�ng lạ�� p thuớ�  xừạ.

Tạ� i thớ� i ky�  ạ� y co� n phạ� t sinh mo�� t quạ�  trí�nh cạ� i to(
nừ$ ạ,  từ�  Bo)  Tạ� t  Long Tho�  truyệ)n  xuạ� t  rạ  mo�� t  chu� ng
phừớng phạ�p mạ�� t tu; [no� ] từ�  Ab n Đo��  đi quạ Afghạnistạn,
sạu đo�  tiệ�n vạ�o vu� ng Tạ�n Cừớng nừớ� c tạ mạ�  truyệ)n
vạ�o đạ� t  ngừớ� i  Hạ�n; [lu� c ạ� y] đu� ng vạ�o [triệ)u] đạ� i nhạ�
Đừớ� ng, nệ�n go� i đo�  lạ�  ‘Đừớ� ng Mạ�� t’. Bớ� i ví� Trung Quo� c
chu� ng tạ chi�u ạ�nh hừớ� ng rạ� t mạ� nh cu� ạ Nho giạ, quạn
niệ��m đạ� o đừ� c khạ� c vớ� i cạ� c dạ�n to�� c no� i chung. Trong
phạ�p mo� n tu luyệ��n Mạ�� t to� ng nạ�y co�  [nhừ$ ng] điệ)u cu� ạ
nạm nừ$  song tu, xạ$  ho�� i thớ� i ạ� y kho� ng thệ(  tiệ�p thu� ; do
vạ�� y vạ�o thớ� i ky�  diệ�� t Phạ�� t trong nhừ$ ng nạ�m Ho�� i Xừớng
[triệ)u] đạ� i nhạ�  Đừớ� ng thí� no�  đạ$  bi� trừ�  dừ� t hạOn; Đừớ� ng
Mạ�� t đạ$  bi� tiệ�u mạ� t ớ�  nới ngừớ� i Hạ�n chu� ng tạ. Nhạ�� t Bạ�n
hiệ��n nạy co�  [mo� n] go� i lạ�  ‘Đo� ng Mạ�� t’, [đo� ] chí�nh lạ�  ho� c
từ�  Trung Quo� c chu� ng tạ vạ�o thớ� i ạ� y; nhừng ho�  kho� ng
hệ)  quạ  quạ�n  đí�nh.  Thệo  Mạ�� t  to� ng  giạ�ng,  kho� ng  quạ
quạ�n đí�nh mạ�  ho� c nhừ$ ng điệ)u cu� ạ Mạ�� t to� ng, thí� thuo�� c
vệ)  tro�� m Phạ�p, kho� ng đừớ� c thừ� ạ nhạ�� n lạ�  thạ�n thu� . Mo�� t
nhạ�nh khạ� c từ�  Ab n Đo�� , Nệpạl truyệ)n nhạ�� p vạ�o Tạ�y Tạ� ng,
go� i  lạ�  ‘Tạ� ng Mạ�� t’,  từ�  đo�  lừu truyệ)n đệ�n nạy. Trệ�n cớ
bạ�n Phạ�� t giạ�o co�  nhừ$ ng việ�� c nhừ thệ� ; mo�� t cạ� ch rạ� t đớn
giạ�n vạ�  khạ� i quạ� t, to� i đạ$  no� i mo�� t lừớ� t vệ)  quạ�  trí�nh diệ4n
biệ�n phạ� t triệ(n cu� ạ no� .  Toạ�n thệ(  Phạ�� t  giạ�o trong quạ�
trí�nh phạ� t triệ(n, co� n xuạ� t hiệ��n [nhừ$ ng mo� n] gio� ng nhừ
Thiệ)n to� ng do Đạ� t Mạ sạ�ng lạ�� p, co� n co�  Ti�nh Đo��  to� ng,
Hoạ Nghiệ�m to� ng, v.v.; tạ� t cạ�  đệ)u chiệ(u thệo điệ)u Thí�ch
Cạ Mạ�u Ni từ� ng giạ�ng ro) i thạm ngo��  [mạ� ] rạ; chu� ng đệ)u
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thuo�� c vệ)  Phạ�� t  giạ�o đạ$  quạ cạ� i  to( .  Trong Phạ�� t  giạ�o co�
hớn mừớ� i phạ�p mo� n nhừ vạ�� y; chu� ng đệ)u đi thệo hí�nh
thừ� c to� n giạ�o, do đo�  đệ)u thuo�� c vệ)  Phạ�� t giạ�o.

Cạ� c to� n giạ�o sinh rạ trong thệ�  ky�  nạ�y; [mạ� ] kho� ng
chí� thệ�  ky�  nạ�y, mạ�y thệ�  ky�  trừớ� c ớ�  cạ� c vu� ng khạ� c nhạu
trệ�n  thệ�  giớ� i  cu$ ng  co�  nhiệ)u  to� n  giạ�o  mớ� i  xuạ� t  sinh;
phạ)n đo� ng chu� ng đệ)u lạ�  giạ� . Cạ� c Đạ� i Giạ� c Giạ�  đo��  nhạ�n,
[ho� ]  đệ)u co�  thiệ�n quo� c cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh; Thí�ch Cạ
Mạ�u Ni, A Di Đạ�  Phạ�� t, Đạ� i Nhạ�� t Nhừ Lại, v.v., cạ� c Phạ�� t
Nhừ Lại ạ� y đo��  nhạ�n, [ho� ] đệ)u co�  thệ�  giớ� i do bạ�n thạ�n
mí�nh chu�  trí�. Tạ� i hệ��  Ngạ�n Hạ�  nạ�y cu� ạ chu� ng tạ, co�  trệ�n
mo�� t  trạ�m thệ�  giớ� i  nhừ thệ� ;  Phạ�p Luạ�n Đạ� i  Phạ�p cu� ạ
chu� ng to� i cu$ ng co�  thệ�  giớ� i Phạ�p Luạ�n.

Nhừ$ ng phạ�p mo� n giạ�  kiạ đo��  nhạ�n thí� đo��  đi đạ�u? Ho�
kho� ng đo��  nhạ�n đừớ� c; điệ)u ho�  giạ�ng rạ kho� ng phạ� i lạ�
Phạ�p. Tạ� t nhiệ�n co�  mo�� t so�  ngừớ� i đạ$  sạ�ng lạ�� p to� n giạ�o,
mu� c đí�ch bạn đạ)u [lạ� ] ho�  kho� ng muo� n sệ$  lạ�m mạ phạ�
hoạ� i  chí�nh giạ�o.  Ho�  khại  co� ng khại  ngo��  tạ� i  cạ� c  tạ)ng
khạ� c nhạu, ho�  thạ�y đừớ� c mo�� t chu� t [Phạ�p] ly� ; nhừng so
vớ� i cạ� c Giạ� c Giạ�  [co�  khạ�  nạ�ng] đo��  nhạ�n thí� ho�  khạ� c xạ:
ho�  rạ� t thạ�p. Ho�  phạ� t hiệ��n mo�� t so�  [Phạ�p] ly� , phạ� t hiệ��n
mo�� t  so�  điệ)u  ớ�  nới  ngừớ� i  thừớ� ng  lạ�  sại;  ho�  cu$ ng
[khuyệ�n] bạ�o ngừớ� i tạ lạ�m điệ)u to� t nhừ thệ�  nạ�o; bạn
đạ)u ho�  cu$ ng kho� ng phạ�n đo� i  cạ� c  to� n giạ�o khạ� c.  Cuo� i
cu� ng ngừớ� i tạ tí�n phu� ng ho� , cho rạHng ho�  giạ�ng co�  đạ� o
ly� ;  sạu  đo�  ngạ�y  cạ�ng  tin  từớ� ng  ho� ;  kệ� t  quạ�  mo�� t  so�
ngừớ� i su� ng bạ� i ho� , kho� ng su� ng bạ� i to� n giạ�o. Tạ�m dạnh
lớ� i cu� ạ ho�  xuạ� t hiệ��n, [ho� ] bạ�o đạ� i chu� ng phong [cho ho� ]
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lạ�m [vi�]  nạ�o đo� ;  từ�  đo�  trớ�  đi  ho�  lạ�� p  rạ mo�� t  to� n giạ�o
mớ� i. To� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i rạHng chu� ng đệ)u thuo�� c vệ)  tạ�
giạ�o; dạ4u chu� ng chạOng hạ� i ngừớ� i, chu� ng vạ4n lạ�  tạ�  giạ�o.
Bớ� i  ví�  chu� ng cạn nhiệ4u đệ�n [việ�� c]  con ngừớ� i  tin vạ�o
chí�nh giạ�o; chí�nh giạ�o lạ�  đo��  nhạ�n, co� n chu� ng thí� kho� ng
thệ( . Dạ)n dạ)n phạ� t triệ(n, ho�  quạy rạ lạ�m điệ)u xạ�u. Gạ)n
đạ�y co�  nhiệ)u [thừ� ] loạ� i  nạ�y đạ$  lừu truyệ)n vạ�o Trung
Quo� c chu� ng tạ; ví�  du�  cạ� i  go� i  lạ�  ‘phạ�p mo� n Quạ�n A� m’
chí�nh lạ�  mo�� t trong so�  ạ� y. Vạ�� y nệ�n mo� i ngừớ� i phạ� i hệ� t
sừ� c chu�  y� ; nghệ no� i rạHng mo�� t nừớ� c ớ�  đo� ng AK  co�  trệ�n 2
nghí�n loạ� i [nhừ vạ�� y]; tạ� i Đo� ng Nạm AK  vạ�  cạ� c nừớ� c Tạ�y
phừớng khạ� c, điệ)u gí� cu$ ng co�  [ngừớ� i] tin; co�  mo�� t quo� c
giạ  co� ng nhiệ�n  co�  Vu giạ�o.  Nhừ$ ng thừ�  ạ� y  đệ)u  lạ�  mạ
xuạ� t  hiệ��n tạ� i  thớ� i  ky�  mạ� t  Phạ�p.  Thớ� i  ky�  mạ� t  Phạ�p lạ�
kho� ng phạ� i  chí�  no� i  đệ�n Phạ�� t  giạ�o;  mạ�  co� n no� i  vệ)  rạ� t
nhiệ)u kho� ng giạn từ�  mo�� t tạ)ng rạ� t cạo trớ�  xuo� ng đệ)u đạ$
bạ� i hoạ� i ro) i. Mạ� t Phạ�p kho� ng chí� no� i đệ�n mạ� t Phạ�p cu� ạ
Phạ�� t giạ�o, mạ�  co� n lạ�  xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i kho� ng [co� n] duy
trí� tạ�m Phạ�p [đệ( ] ừớ� c [chệ�  cạ�u] thu� c đạ� o đừ� c nừ$ ạ.

Tu luyện phải chuyên nhất

Chu� ng to� i  giạ�ng rạHng tu luyệ��n  phạ� i  chuyệ�n  nhạ� t;
bạ� t kệ(  chừ vi� tu nhừ thệ�  nạ�o, thí� cu$ ng kho� ng thệ(  tro�� n
lạ4n vớ� i nhừ$ ng thừ�  khạ� c mạ�  loạ� n tu. Co�  nhừ$ ng cừ sy$ , ho�
vừ� ạ tu nhừ$ ng điệ)u trong Phạ�� t giạ�o, vừ� ạ tu nhừ$ ng điệ)u
cu� ạ Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng to� i. To� i no� i cho chừ vi�
biệ� t, ro� t cuo�� c chừ vi� chạOng đừớ� c gí�, chạOng ại cạ�p gí� cho
chừ vi�. Bớ� i ví� chu� ng to� i đệ)u lạ�  Phạ�� t giạ, nệ�n ớ�  đạ�y co�
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vạ�n đệ)  tạ�m tí�nh, đo) ng thớ� i cu$ ng co�  vạ�n đệ)  chuyệ�n nhạ� t.
Chừ vi� chí� co�  mo�� t thạ�n thệ( ; thạ�n thệ(  chừ vi� [ho� i] sệ$  sinh
rạ co� ng thệo mo� n nạ�o đạ�y? Lạ�m thệ�  nạ�o đệ(  diệ4n hoạ�
cho chừ vi�? [Ho� i] chừ vi� muo� n đệ�n đạ�u? Chừ vi� tu thệo
phạ�p mo� n nạ�o thí� chừ vi� sệ$  đệ�n đo� . Chừ vi� tu thệo Ti�nh
Đo��  thí� chừ vi� sệ$  đệ�n thệ�  giớ� i Cừ� c Lạ� c cu� ạ Phạ�� t A Di Đạ� ;
co� n nệ�u chừ vi� tu thệo Dừớ� c Sừ Phạ�� t thí� chừ vi� sệ$  đệ�n
thệ�  giớ� i Lừu Ly; trong to� n giạ�o [cu$ ng] giạ�ng nhừ thệ� ;
go� i lạ�  ‘bạ� t nhi� phạ�p mo� n’.

Luyệ��n co� ng mạ�  chu� ng to� i giạ�ng ớ�  đạ�y, chí�nh lạ�  mo�� t
quạ�  trí�nh diệ4n hoạ�  co� ng hoạ�n chí�nh; hoạ�n toạ�n tuạ�n
thệo phạ�p mo� n tu luyệ��n cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh. Ho� i chừ vi�
sệ$  đi  đệ�n  đạ�u?  Chừ vi�  đạ�� t  [hại]  chạ�n  trệ�n  hại  chiệ�c
thuyệ)n,  thí�  sệ$  chạOng  đừớ� c  gí�.  Kho� ng  chí�  giừ$ ạ  luyệ��n
co� ng vạ�  tu Phạ�� t tạ� i chu� ạ [lạ� ] kho� ng thệ(  tro�� n lạ4n; [mạ� ]
giừ$ ạ cạ� c phừớng phạ�p tu luyệ��n, giừ$ ạ khí� co� ng vớ� i khí�
co� ng, giừ$ ạ to� n giạ�o vớ� i to� n giạ�o cu$ ng kho� ng thệ(  tro�� n
lạ4n. Ngạy cạ�  cu� ng mo�� t to� n giạ�o, [thí�] giừ$ ạ cạ� c phạ�p mo� n
cu� ạ no�  cu$ ng kho� ng thệ(  đo) ng thớ� i tu lạ4n, chí� co�  thệ(  cho� n
lạ� y mo�� t mạ�  tu tho� i. Chừ vi� tu Ti�nh Đo�� , thí� lạ�  Ti�nh Đo�� ;
chừ vi�  tu Mạ�� t  to� ng,  thí�  lạ�  Mạ�� t  to� ng;  chừ vi�  tu Thiệ)n
to� ng,  thí�  lạ�  Thiệ)n  to� ng.  Nệ�u  chừ vi�  đạ�� t  chạ�n  lệ�n  hại
thuyệ)n, vừ� ạ tu cạ� i nạ�y, vừ� ạ tu cạ� i kiạ, thí� sệ$  chạOng đừớ� c
gí�. Vạ�� y cu$ ng no� i, trong Phạ�� t giạ�o [cu$ ng] giạ�ng ‘bạ� t nhi�
phạ�p mo� n’, cu$ ng kho� ng cho phệ�p chừ vi� tu lạ4n. Ho�  cu$ ng
luyệ��n co� ng, ho�  cu$ ng tu luyệ��n; quạ�  trí�nh sinh thạ�nh cu� ạ
co� ng nới ho�  đệ)u chiệ(u thệo quạ�  trí�nh tu luyệ��n vạ�  diệ4n
hoạ�  trong phạ�p mo� n cu� ạ bạ�n thạ�n ho�  mạ�  [tiệ�n hạ�nh].
Tạ� i  cạ� c  kho� ng giạn khạ� c  cu$ ng co�  mo�� t  quạ�  trí�nh diệ4n
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hoạ�  cạ� i co� ng [ạ�y], cu$ ng lạ�  quạ�  trí�nh hệ� t sừ� c phừ� c tạ� p
hệ� t sừ� c huyệ)n diệ��u; kho� ng thệ(  tuy�  tiệ��n tro�� n lạ4n nhừ$ ng
thừ�  khạ� c vạ�o mạ�  tu đừớ� c.

Mo�� t so�  cừ sy$ , nghệ thạ�y đạ�y lạ�  co� ng phạ�p Phạ�� t giạ,
liệ)n lo� i kệ�o ho� c việ�n cu� ạ chu� ng to� i lệ�n chu� ạ quy y. To� i
no� i vớ� i chừ vi�  rạHng, cạ� c ho� c việ�n chu� ng tạ đạng ngo) i
đạ�y, chớ�  co�  ại lạ�m điệ)u đo� . Chừ vi� phạ�  hoạ� i Đạ� i Phạ�p
cu� ạ chu� ng to� i,  cu$ ng phạ�  hoạ� i  giớ� i  luạ�� t  cu� ạ Phạ�� t  giạ�o;
đo) ng thớ� i chừ vi� cạn nhiệ4u đệ�n ho� c việ�n, [chừ vi�] khiệ�n
ngừớ� i  tạ  kho� ng  đạ0 c  đừớ� c  gí�  hệ� t;  điệ)u  ạ� y  kho� ng  thệ(
đừớ� c. Tu luyệ��n lạ�  vạ�n đệ)  nghiệ�m tu� c, nhạ� t đi�nh phạ� i
chuyệ�n nhạ� t. Bo��  phạ�� n [mo� n phạ�p] mạ�  chu� ng to� i truyệ)n
nới  ngừớ� i  thừớ� ng,  tuy  rạHng  kho� ng  phạ� i  to� n  giạ�o,
nhừng mu� c tiệ�u tu luyệ��n lạ�  nhạ� t trí� [vớ� i nhạu]; đệ)u lạ�
[cu� ng] mo�� t mu� c đí�ch đạ� t đệ�n khại co� ng khại ngo�� , co� ng
thạ�nh việ�n mạ$n.

Thí�ch Cạ Mạ�u Ni giạ�ng rạHng,  đệ�n thớ� i  mạ� t  Phạ�p,
tạ�ng nhạ�n trong chu� ạ từ�  đo��  đạ$  rạ� t kho� , huo� ng nừ$ ạ lạ�  cừ
sy$ , cạ�ng kho� ng co�  ại quạ�n. Dạ4u rạHng chừ vi� đạ$  bạ� i sừ,
nhừng ngừớ� i đừớ� c go� i lạ�  ‘sừ’ ạ� y cu$ ng lạ�  mo�� t ngừớ� i tu
luyệ��n; ngừớ� i ạ� y mạ�  kho� ng thừ� c tu thí�  vo�  du� ng; ại mạ�
kho� ng tu cạ� i tạ�m nạ�y thí� đệ)u kho� ng thệ(  lệ�n đừớ� c. Quy y
lạ�  hí�nh thừ� c nới ngừớ� i thừớ� ng; chừ vi� quy y xong thí�
phạ� i chạ�ng [chừ vi�] đạ$  thạ�nh ngừớ� i cu� ạ Phạ�� t giạ? Phạ�� t
sệ$  quạ�n chừ vi�? Kho� ng [hệ) ] co�  chuyệ��n ạ� y. Hạ�ng ngạ�y
chừ vi� dạ�� p đạ)u lạ� y đệ�n vớ$  cạ�  đạ)u, đo� t hừớng hệ� t nệ�n
nạ�y nệ�n khạ� c,  cu$ ng vo�  du� ng; chừ vi�  phạ� i  chạ�n chí�nh
thừ� c tu cạ� i tạ�m nạ�y thí� mớ� i đừớ� c. Đệ�n thớ� i mạ� t Phạ�p,
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vu$  tru�  đạ$  phạ� t sinh biệ�n đo( i to lớ� n, thạ�� m chí�  ngạy cạ�
nhừ$ ng  nới  tí�n  ngừớ$ ng  to� n  giạ�o  cu$ ng  kho� ng  co� n  to� t
nừ$ ạ; nhừ$ ng ngừớ� i co�  co� ng nạ�ng (kệ(  cạ�  hoạ�  thừớ� ng) đạ$
phạ� t hiệ��n rạ tí�nh huo� ng nạ�y. Hiệ��n nạy toạ�n thệ�  giớ� i chí�
mí�nh cạ�  nhạ�n to� i  đạng co� ng khại truyệ)n chí�nh Phạ�p;
to� i lạ�m điệ)u mạ�  ngừớ� i tạ trừớ� c đạ�y chừạ lạ�m; ngoạ� i rạ
vạ�o thớ� i mạ� t Phạ�p [to� i] đạ$  mớ�  cừ� ạ lớ� n [phạ�p mo� n] nạ�y.
Thừ� c  rạ  [điệ)u  nạ�y]  nghí�n  nạ�m  chạOng  gạ�� p,  vạ� n  nạ�m
chạOng gạ�� p; nhừng co�  thệ(  đo��  đừớ� c kho� ng cu$ ng chí�nh lạ�
co�  thệ(  tu đừớ� c kho� ng thí� co� n tuy�  vạ�o bạ�n thạ�n [chừ vi�];
điệ)u to� i giạ�ng lạ�  [Phạ�p] ly�  cu� ạ cạ�  vu$  tru�  to lớ� n nạ�y.

To� i cu$ ng kho� ng bạ�o lạ�  chừ vi� phạ� i ho� c Phạ�p Luạ�n
Đạ� i Phạ�p cu� ạ to� i; điệ)u to� i giạ�ng lạ�  mo�� t [Phạ�p] ly� : [Nệ�u]
chừ  vi�  muo� n  tu  luyệ��n  [thí�]  chừ  vi�  nhạ� t  đi�nh  phạ� i
chuyệ�n nhạ� t; nệ�u kho� ng [thí�] chừ vi� hoạ�n toạ�n kho� ng
thệ(  tu luyệ��n đừớ� c. Tạ� t nhiệ�n nệ�u chừ vi� kho� ng muo� n tu
luyệ��n, [thí�] chu� ng to� i cu$ ng kho� ng quạ�n chừ vi�; Phạ�p lạ�
đệ(  giạ�ng cho ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n chí�nh nghệ; do vạ�� y
nhạ� t đi�nh phạ� i chuyệ�n nhạ� t; ngạy cạ�  y�  niệ��m cu� ạ co� ng
phạ�p  khạ� c  cu$ ng kho� ng  đừớ� c  xện  lạ4n  vạ�o.  ỞQ  đạ�y  to� i
kho� ng giạ�ng hoạ� t  đo�� ng y�  niệ��m;  Phạ�p Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p
chu� ng to� i kho� ng co�  bạ� t cừ�  y�  niệ��m hoạ� t đo�� ng nạ�o hệ� t;
do vạ�� y mo� i ngừớ� i cu$ ng đừ� ng xện thệ�m y�  niệ��m nạ�o vạ�o
trong đạ�y. Nhạ� t đi�nh phạ� i chu�  y�  điệ(m nạ�y: trệ�n cớ bạ�n
kho� ng co�  hoạ� t đo�� ng y�  niệ��m; Phạ�� t giạ giạ�ng ‘kho� ng’, Đạ� o
giạ giạ�ng ‘vo� ’.

To� i co�  mo�� t lạ)n lạ� y từ từớ� ng cu� ạ mí�nh liệ�n [kệ� t] vớ� i
bo� n, nạ�m Đạ� i Giạ� c Giạ�  vạ�  Đạ� i Đạ� o ớ�  tạ)ng cừ� c cạo. No� i
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cạo [đệ�n đạ�u], từ�  ngừớ� i thừớ� ng mạ�  xệ� t thí� quạ�  thạ�� t lạ�
cạo [đệ�n mừ� c]  ngừớ� i  tạ co�  nghệ cu$ ng sừ� ng so� t  [kho�
tin]. Ho�  muo� n biệ� t trong tạ�m to� i co�  nghí$ gí�. To� i tu luyệ��n
đạ$  nhiệ)u nạ�m nhừ vạ�� y, ngừớ� i khạ� c muo� n biệ� t từ từớ� ng
cu� ạ to� i thí� hoạ�n toạ�n kho� ng thệ(  đừớ� c, co� ng nạ�ng ngừớ� i
khạ� c  hoạ�n  toạ�n  kho� ng thệ(  đạ�nh vạ�o  đừớ� c.  Kho� ng ại
biệ� t đừớ� c to� i, ho�  cu$ ng kho� ng biệ� t đừớ� c to� i nghí$ gí�; ho�
muo� n liệ4u giạ� i hoạ� t đo�� ng từ từớ� ng cu� ạ to� i, do vạ�� y ho�  đạ$
đừớ� c to� i đo) ng y� , nệ�n co�  mo�� t giại đoạ� n từ từớ� ng cu� ạ to� i
vạ�  ho�  liệ�n [kệ� t] vớ� i nhạu. Sạu khi liệ�n [kệ� t], to� i co�  chu� t
đí�nh chi�u kho� ng no( i; bạ� t kệ(  tạ)ng cu� ạ to� i cạo bạo nhiệ�u,
cu$ ng nhừ tạ)ng cu� ạ to� i thạ�p bạo nhiệ�u, bớ� i ví� to� i ớ�  nới
ngừớ� i  thừớ� ng,  to� i  vạ4n co� n lạ�m mo�� t  việ�� c  hừ$ u vi:  tạ�m
đạng đo��  nhạ�n, đệ(  tạ�m vạ�o việ�� c đo��  nhạ�n. Nhừng cạ� i tạ�m
cu� ạ ho�  tí$nh đệ�n trí�nh đo��  nạ�o? Tí$nh đệ�n mo�� t trí�nh đo��
đạ�ng sớ� . Nệ�u co�  mo�� t cạ�  nhạ�n tí$nh đệ�n trí�nh đo��  ạ� y thí�
co� n đừớ� c; [nhừng] bo� n, nạ�m vi� ngo) i nới kiạ, đệ)u tí$nh
đệ�n trí�nh đo��  ạ� y, gio� ng nhừ mo�� t đạ)m [sạ�u] nừớ� c chệ� t
kho� ng  co�  gí�  trong đo�  hệ� t;  to� i  muo� n  cạ�m  thu�  ho�  mạ�
kho� ng thệ(  cạ�m thu�  đừớ� c. Mạ�y ho� m ạ�y trong tạ�m to� i rạ� t
kho�  chi�u, chí�nh lạ�  cạ�m thạ�y mo�� t  dừ vi� nạ�o đo� . Ngừớ� i
tho� ng thừớ� ng chu� ng tạ kho� ng [thệ( ] từớ� ng từớ� ng đừớ� c,
kho� ng [thệ( ] cạ�m giạ� c đừớ� c; hoạ�n toạ�n lạ�  vo�  vi, [hoạ�n
toạ�n] lạ�  kho� ng.

Tu luyệ��n  trệ�n cạo tạ)ng hoạ�n toạ�n kho� ng co�  hoạ� t
đo�� ng y�  niệ��m; bớ� i ví� chừ vi� ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng gạ�y cớ
sớ�  trệ�n tạ)ng nạ�y, bo��  cớ sớ�  ạ� y đạ$  đừớ� c lạ�� p xong. Đệ�n tu
luyệ��n tạ� i cạo tạ)ng, đạ�� c biệ�� t lạ�  co� ng phạ�p cu� ạ chu� ng to� i
[no� ] lạ�  từ�  đo�� ng, hoạ�n toạ�n lạ�  tu luyệ��n từ�  đo�� ng. Chừ vi�
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chí� cạ)n đệ)  cạo tạ�m tí�nh cu� ạ mí�nh, co� ng cu� ạ chừ vi� sệ$
tạ�ng trừớ� ng; thạ�� m chí�  chừ vi� kho� ng cạ)n phạ� i lạ�m bạ� t
cừ�  thu�  phạ�p nạ�o hệ� t. Đo�� ng tạ� c cu� ạ chu� ng to� i lạ�  [đệ( ] giạ
cừớ� ng nhừ$ ng cớ chệ�  từ�  đo�� ng; ví� sạo trong thiệ)n đi�nh
ho�  cừ�  thiệ)n bạ� t đo�� ng? Hoạ�n toạ�n chí�nh lạ�  vo�  vi. Chừ vi�
thạ�y  Đạ� o  giạ giạ�ng thu�  phạ�p nạ�y,  thu�  phạ�p kiạ,  hoạ� t
đo�� ng y�  niệ��m nạ�y no� , y�  niệ��m dạ4n đạ� o. To� i no� i vớ� i chừ vi�
rạHng Đạ� o giạ sạu khi vừớ� t kho� i tạ)ng vệ)  khí� mo�� t chu� t, sệ$
kho� ng co� n gí� hệ� t; hoạ�n toạ�n kho� ng giạ�ng y�  niệ��m nạ�y, y�
niệ��m kiạ. Vạ�� y nệ�n co�  mo�� t so�  ngừớ� i từ� ng luyệ��n nhừ$ ng
khí� co� ng khạ� c, ho�  vạ4n mạ$ i kho� ng vừ� t bo�  đừớ� c nhừ$ ng
thừ�  nạ�o lạ�  ho�  hạ�p, nạ�o lạ�  y�  niệ��m, v.v. To� i dạ� y ho�  nhừ$ ng
điệ)u đạ� i ho� c, ho�  vạ4n cừ�  ho� i to� i nhừ$ ng việ�� c cu� ạ ho� c sinh
tiệ(u ho� c: dạ4n đạ� o rạ sạo, hoạ� t đo�� ng y�  niệ��m thệ�  nạ�o; ho�
đạ$  quện nhừ thệ�  ro) i; ho�  nhí�n nhạ�� n rạHng khí� co� ng chí�nh
lạ�  nhừ vạ�� y, ky�  thừ� c kho� ng phạ� i vạ�� y.

Công năng và công lực

Chu� ng tạ co�  nhiệ)u ngừớ� i nhạ�� n thừ� c chừạ ro$  vệ)  cạ� c
dạnh  từ�  trong  khí�  co� ng;  cu$ ng  co�  ngừớ� i  cừ�  lạ4n  lo�� n
kho� ng  ro$  mạ$ i.  Ho�  no� i  ‘co� ng  nạ�ng’  thạ�nh  ‘co� ng  lừ� c’,
‘co� ng lừ� c’ lạ� i no� i thạ�nh ‘co� ng nạ�ng’. Chu� ng tạ dừ� ạ vạ�o
tạ�m tí�nh cu� ạ chí�nh mí�nh mạ�  tu [luyệ��n] rạ loạ� i co� ng ạ� y,
[no�  đạ$ ] đo) ng hoạ�  vớ� i đạ�� c tí�nh cu� ạ vu$  tru� , [vạ�  lạ� ] đừ� c
cu� ạ  bạ�n  thạ�n  diệ4n  hoạ�  trớ�  thạ�nh  co� ng.  Đo�  chí�nh  lạ�
quyệ� t  đi�nh  tạ)ng  cạo  thạ�p  cu� ạ  cạ�  nhạ�n,  co� ng lừ� c  lớ� n
nho� , vạ�n đệ)  quạ�  vi� cạo thạ�p cu� ạ ho� ; co� ng ạ� y chí�nh lạ�
thện cho� t bạ�� c nhạ� t. Trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n, ngừớ� i tạ

Công năng và công lực 125



sệ$  xuạ� t hiệ��n mo�� t loạ� i trạ� ng thạ� i nạ�o? Co�  thệ(  xuạ� t hiệ��n
mo�� t so�  ‘co� ng nạ�ng đạ�� c di�’, mạ�  chu� ng to� i go� i tạ0 t lạ�  ‘co� ng
nạ�ng’. Co� n cạ� i co� ng đệ)  cạo tạ)ng mạ�  chu� ng to� i vừ� ạ no� i
đệ�n, no�  đừớ� c go� i lạ�  ‘co� ng lừ� c’. Tạ)ng cạ�ng cạo thí� co� ng
lừ� c cạ�ng lớ� n, co� ng nạ�ng cạ�ng mạ� nh.

Co� ng nạ�ng chí� lạ�  sạ�n phạ(m phu�  trong quạ�  trí�nh tu
luyệ��n, [chu� ng] kho� ng đạ� i biệ(u cho tạ)ng, kho� ng phạ� i đạ� i
biệ(u [rạHng] tạ)ng cạo hạy thạ�p cu� ạ cạ�  nhạ�n, co� ng lừ� c lớ� n
hạy nho� ; co�  ngừớ� i co�  thệ(  xuạ� t hiệ��n nhiệ)u [co� ng nạ�ng],
co�  ngừớ� i xuạ� t hiệ��n í�t. Ngoạ� i rạ co� ng nạ�ng cu$ ng kho� ng
phạ� i lạ�  thừ�  đệ(  truy cạ)u nhừ lạ�  điệ)u chu�  yệ�u đệ(  tu mạ�  co�
thệ(  đạ� t đừớ� c. [Chí�] khi ngừớ� i [tu luyệ��n] đi�nh ro$  lạ�  ho�  tu
luyệ��n mo�� t  cạ� ch chạ�n chí�nh, ho�  mớ� i  co�  thệ(  xuạ� t  co� ng
nạ�ng; kho� ng thệ(  coi [co� ng nạ�ng] lạ�  mu� c đí�ch chu�  yệ�u
đệ(  mạ�  tu. Chừ vi� muo� n luyệ��n thừ�  ạ� y đệ(  lạ�m gí�? Mong
sừ�  du� ng  nới  ngừớ� i  thừớ� ng  phạ� i  kho� ng?  Tuyệ�� t  đo� i
kho� ng thệ(  cho phệ�p chừ vi� tuy�  tiệ��n du� ng chu� ng ớ�  nới
ngừớ� i  thừớ� ng; do đo�  cạ�ng [truy] cạ)u cạ�ng kho� ng co� .
Bớ� i ví�  chừ vi�  [truy] cạ)u, bạ�n thạ�n [truy] cạ)u chí�nh lạ�
tạ�m chạ�p trừớ� c; tu luyệ��n cạ)n từ�  bo�  chí�nh lạ�  tạ�m chạ�p
trừớ� c.

Co�  rạ� t nhiệ)u ngừớ� i tu luyệ��n đạ$  đệ�n cạ�nh giớ� i rạ� t
cạo thạ�m, [mạ� ] ho�  chừạ co�  co� ng nạ�ng. Sừ phu�  giu� p ho�
khoạ�  lạ� i hệ� t, ệ rạHng ho�  giừ$  mí�nh kho� ng vừ$ ng mạ�  phạ� m
điệ)u xạ�u; do đo�  ngạy từ�  đạ)u trớ�  đi đạ$  kho� ng cho phệ�p
ho�  thi triệ(n thạ)n tho� ng cu� ạ mí�nh; ngừớ� i nhừ vạ�� y từớng
đo� i nhiệ)u. Co� ng nạ�ng chi�u sừ�  chi pho� i cu� ạ y�  thừ� c con
ngừớ� i. Trong khi ngừớ� i tạ ngu� , co�  thệ(  kiệ)m chệ�  kho� ng
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vừ$ ng bạ�n thạ�n, rạ� t co�  thệ(  nạHm mo�� ng mạ�  đệ�n sạ�ng ho� m
sạu trớ� i đạ� t đạ�o lo�� n cạ� ; điệ)u nạ�y kho� ng đừớ� c phệ�p. Bớ� i
ví� tu luyệ��n nới ngừớ� i thừớ� ng, nệ�n hệ4  mạ�  co�  co� ng nạ�ng
to lớ� n thí� thừớ� ng kho� ng đừớ� c phệ�p du� ng; hạ)u hệ� t đệ)u
bi� khoạ�  lạ� i; nhừng cu$ ng kho� ng tuyệ�� t đo� i. Co�  rạ� t nhiệ)u
ngừớ� i tu luyệ��n rạ� t to� t mạ�  kho� ng bi�  khoạ� ;  [ho� ] co�  thệ(
giừ$  mí�nh rạ� t to� t, [nệ�n ho� ] đừớ� c phệ�p co�  mo�� t bo��  phạ�� n
co� ng nạ�ng. Vớ� i nhừ$ ng ngừớ� i nạ�y, [nệ�u] chừ vi� bạ�o ho�
lạ� y co� ng nạ�ng rạ hiệ(n thi� mo�� t cạ� ch tuy�  y� , [thí�] ho�  tuyệ�� t
đo� i kho� ng lạ�m thệ� ; ho�  co�  thệ(  giừ$  mí�nh vừ$ ng vạ�ng.

Phản tu và tá công

Co�  ngừớ� i chừạ từ� ng luyệ��n co� ng, hoạ�� c chí� mớ� i ho� c
đừớ� c mo�� t vạ� i điệ)u trệ�n lớ� p ho� c khí� co� ng, nhừng chu� ng
đệ)u thuo�� c vệ)  chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i, chừ�  kho� ng phạ� i lạ�
tu luyệ��n  nạ�o  hệ� t.  Từ� c  lạ� ,  nhừ$ ng ngừớ� i  nạ�y,  ho�  chừạ
đừớ� c chạ�n truyệ)n; nhừng đo�� t nhiệ�n trong mo�� t đệ�m mạ�
ho�  co�  đừớ� c co� ng. Chu� ng to� i giạ�ng mo�� t chu� t vệ)  loạ� i co� ng
ạ�y đạ$  đệ�n nhừ thệ�  nạ�o; co�  mo�� t vạ� i hí�nh thừ� c.

Co�  mo�� t loạ� i thuo�� c vệ)  phạ�n tu. ‘Phạ�n tu’ lạ�  gí�? Chu� ng
tạ co�  nhừ$ ng ngừớ� i cạo tuo( i muo� n tu luyệ��n; tu luyệ��n từ�
đạ)u [đo� i vớ� i ho� ] lạ�  [chuyệ��n] đạ$  muo�� n. Vạ�o lu� c phong
trạ�o khí� co� ng đạng lệ�n cạo ho�  cu$ ng muo� n tu luyệ��n; ho�
biệ� t rạHng khí� co� ng co�  thệ(  lạ�m điệ)u to� t cho ngừớ� i khạ� c,
đo) ng thớ� i co�  thệ(  đệ)  cạo bạ�n thạ�n; ho�  co�  mo�� t  nguyệ��n
vo� ng nhừ vạ�� y, mong muo� n đệ)  cạo [lệ�n], mong muo� n tu
luyệ��n.  Nhừng  nhừ$ ng  nạ�m  trừớ� c  trong  cạo  trạ�o  khí�
co� ng,  cạ� c  khí�  co� ng sừ đệ)u  pho(  cạ�� p  khí�  co� ng,  nhừng
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kho� ng hệ)  co�  ại thạ�� t sừ�  truyệ)n [giạ�ng] nhừ$ ng điệ)u ớ�  cạo
tạ)ng. Cho đệ�n tạ�� n ho� m nạy, thạ�� t sừ�  truyệ)n co� ng tạ� i cạo
tạ)ng mo�� t cạ� ch co� ng khại, thí� chí� co�  mo�� t mí�nh cạ�  nhạ�n
to� i lạ�m, kho� ng co�  ngừớ� i thừ�  hại. Phạ�m lạ�  phạ�n tu, đệ)u
50 tuo( i trớ�  lệ�n, lạ�  ngừớ� i tuo( i đạ$  cạo niệ�n, cạ�n cớ to� t phi
thừớ� ng,  trệ�n  thạ�n  mạng nhừ$ ng thừ�  rạ� t  to� t,  hạ)u  nhừ
ngừớ� i  tạ  đệ)u  muo� n  [thu lạ�m]  đo)  đệ�� ,  lạ�m  đo� i  từớ� ng
truyệ)n thừ� ạ.  Tuy nhiệ�n nhừ$ ng ngừớ� i  nạ�y tuo( i  tạ� c  đạ$
cạo, lạ� i mong muo� n tu [luyệ��n]; no� i chuyệ��n sạo dệ4  vạ�� y!
Ho� i tí�m sừ phu�  nới đạ�u? Nhừng khi ho�  muo� n tu luyệ��n,
cạ� i tạ�m ạ� y hệ4  nghí$ nhừ thệ� , [thí�] chí�nh nhừ vạ�ng kim
loệ�  sạ�ng, chạ�n đo�� ng thệ�  giớ� i  mừớ� i  phừớng. Ngừớ� i  tạ
no� i [đo�  lạ� ] Phạ�� t tí�nh; chí�nh lạ�  no� i đệ�n Phạ�� t tí�nh đạ$  xuạ� t
lại.

Từ�  cạo tạ)ng mạ�  xệ� t,  sinh mệ��nh con ngừớ� i  chạOng
phạ� i ví�  đệ(  lạ�m ngừớ� i. Lạ�  ví� sinh mệ��nh con ngừớ� i sạ�n
sinh  nới  kho� ng  giạn  vu$  tru� ,  đo) ng  hoạ�  vớ� i  đạ�� c  tí�nh
Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n cu� ạ vu$  tru� , lạ�  tí�nh bạ�n thiệ��n, lạ�  lừớng
thiệ��n.  Nhừng ví�  sạu khi  nhừ$ ng thệ(  sinh mệ��nh nhiệ)u
lệ�n, no�  cu$ ng sạ�n sinh rạ mo�� t chu� ng quạn hệ��  xạ$  ho�� i; do
đo�  trong so�  ạ� y co�  nhừ$ ng ngừớ� i biệ�n đo( i  thạ�nh từ�  từ
hoạ�� c kho� ng co� n to� t, nệ�n kho� ng thệ(  [to) n tạ� i] ớ�  trệ�n tạ)ng
rạ� t  cạo kiạ đừớ� c nừ$ ạ,  nệ�n phạ� i  rớ� t xuo� ng, rớ� t xuo� ng
mo�� t tạ)ng. Tạ� i tạ)ng ạ� y ho�  lạ� i trớ�  nệ�n kho� ng to� t nừ$ ạ, lạ� i
rớ� t  xuo� ng  tiệ�p,  rớ� t  xuo� ng;  cuo� i  cu� ng  rớ� t  xuo� ng  đệ�n
tạ)ng ngừớ� i thừớ� ng nạ�y. Đạ$  rớ� t xuo� ng đệ�n tạ)ng nạ�y, thí�
con ngừớ� i phạ� i  bi�  tiệ�u huy�  triệ�� t  đệ( ;  tuy nhiệ�n nhừ$ ng
Đạ� i  Giạ� c  Giạ�  xuạ� t  [phạ� t]  từ�  tạ�m từ�  bi,  quyệ� t  đi�nh  ớ�
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hoạ�n cạ�nh to� i kho(  ạ� y cạ�p cho con ngừớ� i mo�� t lạ)n cớ ho�� i
nừ$ ạ: [ho� ] sạ�ng tạ� o rạ kho� ng giạn nạ�y.

Ngừớ� i ớ�  cạ� c kho� ng giạn khạ� c đệ)u kho� ng to) n tạ� i cạ� i
thạ�n thệ(  nạ�y; ho�  co�  thệ(  phiệ�u [đạ$ng bạy] lệ�n; ho�  cu$ ng
co�  thệ(  biệ�n lớ� n, thu nho� . Nhừng ớ�  kho� ng giạn nạ�y cho
con ngừớ� i phạ� i co�  cạ� i thạ�n thệ(  nhừ thệ�  nạ�y; [chí�nh lạ� ]
cạ� i nhu� c thạ�n nạ�y cu� ạ chu� ng tạ. Sạu khi co�  cạ� i thạ�n thệ(
nạ�y, thí� lạ� nh chi�u kho� ng đừớ� c, no� ng chi�u kho� ng đừớ� c,
mệ�� t  chi�u kho� ng đừớ� c,  đo� i  chi�u  kho� ng đừớ� c,  thệ�  nạ�o
cu$ ng lạ�  kho( .  Co�  bệ��nh chừ vi�  thạ�y  kho�  chi�u;  sinh lạ$o
bệ��nh từ�  ạ� y, chí�nh lạ�  đệ(  chừ vi� trong kho(  mạ�  hoạ�n [trạ� ]
nghiệ��p; xệ� t xệm chừ vi� co�  thệ(  quạy trớ�  vệ)  hạy kho� ng,
cạ�p cho chừ vi�  mo�� t  cớ ho�� i  nừ$ ạ; do đo�  con ngừớ� i rớ� t
vạ�o [co$ i] mệ�  nạ�y. Sạu khi rớ� t xuo� ng đệ�n đạ�y, sạ�ng tạ� o
cho chừ vi� cạ�� p mạ0 t nạ�y, kho� ng cho phệ�p chừ vi� nhí�n
đừớ� c kho� ng giạn khạ� c,  kho� ng thạ�y đừớ� c chạ�n từớ� ng
cu� ạ  vạ�� t  chạ� t.  Chừ vi�  nệ�u  co�  thệ(  trớ�  vệ) ,  thí�  kho(  nhạ� t
cu$ ng lạ�  quy�  nhạ� t; ớ�  trong mệ�  vạ$ng ho) i tu dừ� ạ vạ�o ngo��
tí�nh [chi�u] kho(  rạ� t nhiệ)u, thí� quạy vệ)  [rạ� t] nhạnh. Nệ�u
chừ vi� co� n tệ��  hớn nừ$ ạ, thí� sinh mệ��nh sệ$  bi� tiệ�u huy� ; do
vạ�� y ho�  {Giạ� c Giạ� } thạ�y rạHng, sinh mệ��nh cu� ạ con ngừớ� i,
mu� c đí�ch kho� ng phạ� i [ví�] đệ(  lạ�m ngừớ� i; [nệ�n] bạ�o chừ
vi�  phạ�n  bo( n  quy  chạ�n,  quạy  trớ�  vệ) .  Ngừớ� i  thừớ� ng
chạOng  ngo��  rạ  điệ(m  nạ�y;  ngừớ� i  thừớ� ng  ớ�  nới  xạ$  ho�� i
ngừớ� i  thừớ� ng,  ho�  [chí�]  lạ�  ngừớ� i  thừớ� ng;  muo� n  phạ� t
triệ(n nhừ thệ�  nạ�o, [so� ng] to� t rạ sạo. Ho�  cạ�ng [so� ng] to� t,
thí�  cạ�ng từ�  từ, cạ�ng muo� n chiệ�m hừ$ u nhiệ)u,  ho�  cạ�ng
rớ� i xạ đạ�� c tí�nh vu$  tru� , ho�  tiệ�n đệ�n diệ�� t vong.
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Trệ�n cạo tạ)ng thí� [nhạ�� n] thạ�y nhừ thệ� ; chừ vi� cho
rạHng  đạng  tiệ�n  lệ�n,  nhừng  trệ�n  thừ� c  tệ�  lạ�  thoạ� i  lu� i.
Nhạ�n loạ� i cho rạHng khoạ ho� c đạng phạ� t triệ(n tiệ�n bo�� ,
thừ� c  rạ cu$ ng chí�  bạ� t  quạ�  lạ�  đi  thệo quy luạ�� t  vu$  tru� .
Trừớng Quạ�  Lạ$o trong bạ� t tiệ�n cừớ$ i lừ� ạ ngừớ� c; rạ� t í�t
ngừớ� i  biệ� t  đừớ� c tạ� i  sạo o� ng lạ� i  cừớ$ i  lừ� ạ ngừớ� c.  Ô� ng
phạ� t hiệ��n rạHng đi vệ)  trừớ� c lạ� i chí�nh lạ�  thu� t lu� i, nệ�n o� ng
quạy trớ�  lạ� i  cừớ$ i  nhừ thệ� .  Vạ�� y  nệ�n mo�� t  khi ngừớ� i  tạ
nghí$ đệ�n tu luyệ��n, [thí�] cạ� c Giạ� c Giạ�  thạ�y rạHng tạ�m ạ� y
cừ� c ky�  trạ�n quy� , nệ�n co�  thệ(  giu� p đớ$  mo�� t cạ� ch vo�  điệ)u
kiệ��n. Cu$ ng nhừ ho� c việ�n chu� ng tạ ngo) i đạ�y ho� m nạy,
nệ�u chừ vi� [muo� n] tu luyệ��n thí� to� i co�  thệ(  giu� p chừ vi� vo�
điệ)u kiệ��n.  Nhừng nệ�u lạ�m mo�� t  ngừớ� i  thừớ� ng, chừ vi�
muo� n  coi  bệ��nh,  cạ)u  mong  điệ)u  nạ�y,  cạ)u  mong  điệ)u
khạ� c, thí� kho� ng đừớ� c, kho� ng thệ(  giu� p chừ vi� đừớ� c. Ví�
sạo? Ví� chừ vi� muo� n lạ�m ngừớ� i thừớ� ng; ngừớ� i thừớ� ng
nệ�n phạ� i sinh lạ$o bệ��nh từ� , nệ�n phạ� i nhừ thệ� ; hệ� t thạ�y
đệ)u co�  quạn hệ��  nhạ�n duyệ�n,  kho� ng thệ(  lạ�m ro� i  loạ� n.
Trong sinh mệ��nh [đừớ� ng đớ� i] mo�� t cạ�  nhạ�n cu� ạ chừ vi�
đạ�ng lệ$  kho� ng co�  tu luyệ��n;  hiệ��n nạy chừ vi�  muo� n tu
luyệ��n; thí� cạ)n phạ� i ạn bạ� i lạ� i đừớ� ng [đớ� i] từ�  nạy trớ�  đi
cho chừ vi�; vạ�  cu$ ng co�  thệ(  điệ)u chí�nh thạ�n thệ(  cho chừ
vi�.

Ví� vạ�� y con ngừớ� i muo� n tu luyệ��n, ngạy khi nguyệ��n
vo� ng ạ� y xuạ� t rạ, cạ� c Giạ� c Giạ�  nhí�n thạ�y ro) i, thạ�� t lạ�  quạ�
trạ�n quy� . Nhừng giu� p thệ�  nạ�o đạ�y? Trệ�n thệ�  giạn co�  sừ
phu�  nạ�o dạ� y? Hớn nừ$ ạ đạ�y lạ�  ngừớ� i đạ$  trệ�n 50 tuo( i;
cạ� c  Đạ� i  Giạ� c  Giạ�  kho� ng thệ(  dạ� y  đừớ� c;  bớ� i  ví�  nệ�u  ho�
hiệ(n hiệ��n rạ đệ(  dạ� y chừ vi�, giạ�ng Phạ�p vạ�  dạ� y co� ng cho
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chừ vi�, thí� đo�  lạ�  tiệ� t lo��  thiệ�n cớ; ho�  cu$ ng phạ� i hạ�  [tạ)ng]
xuo� ng; con ngừớ� i từ�  bạ�n thạ�n lạ�m điệ)u xạ�u mạ�  rớ� t vạ�o
co$ i mệ�  nạ�y, nệ�n phạ� i ngo��  trong mệ�  mạ�  tu; do đo�  Giạ� c
Giạ�  kho� ng thệ(  dạ� y. Nệ�u nhí�n thạ�y mo�� t vi� Phạ�� t so� ng ro$
rạ�ng giạ�ng Phạ�p cho chừ vi�, lạ� i co� n dạ� y co� ng cho chừ
vi�, [thí� cạ� ] nhừ$ ng kệ�  thạ�� p ạ� c bạ� t xạ�  cu$ ng đệ)u đệ�n ho� c, ại
ại cu$ ng tin thệo; vạ�� y co� n gí� đệ(  ngo�� ; sệ$  kho� ng to) n tạ� i vạ�n
đệ)  vệ)  ngo�� .  Bớ� i  ví�  con ngừớ� i  từ�  mí�nh rớ� t đệ�n co$ i  mệ�
nạ�y, lệ$  rạ đạ$  bi� huy�  diệ�� t; [cạ� c Giạ� c Giạ� ] cạ�p cho chừ vi�
mo�� t cớ ho�� i ớ�  trong mệ�  ạ� y mạ�  co�  thệ(  quạy vệ) . [Nệ�u] co�
thệ(  quạy vệ) , thí� quạy vệ) ; kho� ng quạy vệ)  đừớ� c, thí� tiệ�p
tu� c luạ�n ho) i vạ�  [chi�u] huy�  diệ�� t.

Con đừớ� ng lạ�  từ�  mí�nh đi; chừ vi� muo� n tu luyệ��n thí�
lạ�m thệ�  nạ�o đạ�y? Ho�  nghí$ đệ�n cạ� ch nạ�y; bớ� i ví� lu� c ạ� y
khí� co� ng lệ�n thạ�nh cạo trạ�o, cu$ ng lạ�  mo�� t loạ� i biệ�n hoạ�
cu� ạ  thiệ�n  từớ� ng.  Ví�  vạ�� y  đệ(  pho� i  hớ� p  vớ� i  loạ� i  thiệ�n
từớ� ng ạ� y, ngừớ� i tạ {cạ� c Giạ� c Giạ� } thệo vi� trí�  tạ�m tí�nh
cu� ạ ho�  {ngừớ� i tu luyệ��n} mạ�  cạ�p thệ�m co� ng cho ho� , cạ�p
thệ�m lệ�n thạ�n ho�  [tho� ng quạ] mo�� t loạ� i o� ng mệ)m; gio� ng
nhừ vo� i nừớ� c: [ho� ] mớ�  rạ lạ�  no�  {co� ng} sệ$  đệ�n. Ho�  muo� n
phạ� t co� ng thí� co� ng đệ�n; [ky�  thừ� c] ho�  kho� ng phạ� t co� ng,
bạ�n thạ�n ho�  chừạ co�  co� ng; chí�nh lạ�  trạ� ng thạ� i nhừ thệ� ,
no�  đừớ� c go� i lạ�  ‘phạ�n tu’: từ�  cạo xuo� ng thạ�p mạ�  tu việ�n
mạ$n.

Tu luyệ��n bí�nh thừớ� ng cu� ạ chu� ng tạ, lạ�  tu từ�  thạ�p
lệ�n cạo, mạ$ i  cho đệ�n khại co� ng tu việ�n mạ$n. [Ngừớ� i]
đừớ� c go� i lạ�  ‘phạ�n tu’ nạ�y, tuo( i đạ$  cạo mạ�  tu từ�  thạ�p lệ�n
cạo sệ$  kho� ng ki�p, nệ�n ho�  tu từ�  cạo vệ)  thạ�p sệ$  nhạnh
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hớn; hiệ��n từớ� ng ạ� y cu$ ng lạ�  thớ� i đo�  tạ� o thạ�nh. Tạ�m tí�nh
cu� ạ nhừ$ ng ngừớ� i nạ�y cạ)n phạ� i rạ� t cạo; tạ� i nới vi� trí� tạ�m
tí�nh cu� ạ ho�  mạ�  ho�  đừớ� c cạ�p thệ�m nạ�ng lừớ� ng lớ� n nhừ
vạ�� y. Mu� c đí�ch đệ(  lạ�m gí�? Mo�� t lạ�  đệ(  pho� i hớ� p vớ� i thiệ�n
từớ� ng lu� c bạ�y giớ� ; ngừớ� i ạ� y lạ�m điệ)u to� t đo) ng thớ� i ho�
co�  thệ(  chi�u kho( . Ví� đo� i mạ�� t vớ� i ngừớ� i thừớ� ng, cạ� c thừ�
tạ�m cu� ạ ngừớ� i  thừớ� ng đệ)u cạn nhiệ4u đệ�n chừ vi�.  Co�
ngừớ� i chừ vi� chừ$ ạ lạ�nh bệ��nh cho ho�  ro) i, ho�  vạ4n kho� ng
hiệ(u đừớ� c chừ vi�; khi chừ$ ạ bệ��nh cho ho�  chừ vi� đạ$  tru� c
kho� i thạ�n ho�  biệ� t bạo thừ�  xạ�u, tri� giu� p ho�  đệ�n mo�� t mừ� c
đo��  nạ�o đo� , nhừng lu� c ạ� y chừạ co�  thệ(  hiệ��n biệ�n đo( i ro$
rạ�ng [rạ bệ�n ngoạ� i]. Nhừng trong tạ�m ho�  kho� ng vừ� ạ y� ,
kho� ng cạ�m tạ�  chừ vi�; co�  khi co� n nguyệ)n ru� ạ rạHng chừ vi�
lừ� ạ ho� ! Chí�nh lạ�  đo� i mạ�� t vớ� i nhừ$ ng vạ�n đệ)  ạ� y, đệ(  tạ�m
cu� ạ chừ vi� đừớ� c ‘mạ luyệ��n’ trong hoạ�n cạ�nh ạ� y. [Giạ� c
Giạ� ] cạ�p co� ng cho ho�  mu� c đí�ch lạ�  đệ(  ho�  tu luyệ��n, đệ)  cạo
lệ�n trệ�n. Khi lạ�m điệ)u to� t [ho� ] lạ� i đo) ng thớ� i khại phạ� t
co� ng nạ�ng bạ�n thạ�n, tạ�ng co� ng cu� ạ chí�nh mí�nh; nhừng
mo�� t so�  ngừớ� i kho� ng hiệ(u đạ� o ly�  nạ�y. ChạOng phạ� i to� i đạ$
giạ�ng ro) i sạo? Kho� ng thệ(  giạ�ng Phạ�p cho ho� ; ngo��  đừớ� c
thí� ngo��  đừớ� c; đạ�y lạ�  vạ�n đệ)  vệ)  ngo�� ; ngo��  kho� ng đừớ� c thí�
chạOng co� n cạ� ch nạ�o nừ$ ạ.

Co�  vạ� i ngừớ� i khi nhạ�� n co� ng, mo�� t đệ�m đạng ngu�  đo�� t
nhiệ�n no� ng kho� ng chi�u đừớ� c, kho� ng thệ(  đạ0p chạ�n; sạ�ng
sạu dạ�� y sớ�  vạ�o đạ�u thí� đo�  co�  điệ��n. Ho�  biệ� t lạ�  co� ng đạ$
đệ�n; thạ�n thệ(  cu� ạ ại co�  cho4  đạu, thí� chí� cạ)n lạ�m quạ mo�� t
cạ� i lạ�  kho� i kho� ng co�  sại chạ� y, quạ�  lạ�  to� t. Từ�  đo�  trớ�  đi ho�
biệ� t  lạ�  [ho� ]  co�  co� ng; [ho� ]  lạ�m khí�  co� ng sừ,  trệo biệ(n
hiệ��u; ho�  từ�  phong cho mí�nh lạ�  ‘khí� co� ng sừ’ mạ�  hạ�nh
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nghệ) . Bạn đạ)u, bớ� i ví� cạ�  nhạ�n nạ�y lạ�  co� n rạ� t to� t, ho�  tri�
bệ��nh giu� p ngừớ� i tạ xong, ngừớ� i tạ đừạ tiệ)n cho ho� , đừạ
tạ�� ng thừ�  nạ�y thừ�  khạ� c cho ho� , ho�  co�  thệ(  kho� ng nhạ�� n,
cừ�  tuyệ�� t hệ� t. Tuy nhiệ�n chạOng tru�  vừ$ ng no( i trong thu� ng
thuo� c nhuo�� m lớ� n [lạ�  xạ$  ho�� i] ngừớ� i thừớ� ng mạ�  kho� ng bi�
o�  nhiệ4m; bớ� i  ví�  nhừ$ ng ngừớ� i  thuo�� c  loạ� i  phạ�n tu nạ�y
chừạ hệ)  trạ� i quạ [quạ�  trí�nh] thạ�� t sừ�  tu luyệ��n tạ�m tí�nh;
giừ$  vừ$ ng tạ�m tí�nh cu� ạ  bạ�n thạ�n rạ� t  lạ�  kho� .  Dạ)n dạ)n
tạ�� ng nhừ$ ng đo)  ky�  niệ��m nho�  thí�  ho�  nhạ�� n; ro) i dạ)n dạ)n
tạ�� ng  phạ(m  lớ� n  cu$ ng  nhạ�� n;  cuo� i  cu� ng  đừạ í�t  quạ�  thí�
kho� ng ừng y� . Ro� t cuo�� c ho�  no� i: ‘Đừạ to� i nhiệ)u thừ�  thệ�
lạ�m gí�, đừạ tiệ)n lạ�  đừớ� c ro) i!’ Đừạ í�t tiệ)n quạ�  lạ�  kho� ng
đừớ� c. Ngừớ� i nạ�y cu$ ng chạOng phu� c nhừ$ ng khí� co� ng sừ
chạ�n truyệ)n, vạ�  tại ho�  ro� t đạ)y nhừ$ ng lớ� i khện tu� ng cu� ạ
ngừớ� i tạ vệ)  nhừ$ ng bạ�n sừ�  cu� ạ ho� . Nệ�u ại no� i ho�  kho� ng
to� t, ho�  sệ$  kho� ng vừ� ạ y� ; tạ�m dạnh lớ� i đạ$  xuạ� t hiệ��n hoạ�n
toạ�n; ho�  từớ� ng rạHng mí�nh cạo minh hớn nhừ$ ng ngừớ� i
khạ� c, mí�nh thạ�� t xuạ� t sạ0 c. Ho�  từớ� ng rạHng cạ� i co� ng cạ�p
cho ho� , lạ�  đệ(  ho�  lạ�m khí� co� ng sừ, [đệ(  ho� ] phạ� t tạ� i; ky�
thừ� c [co� ng ạ� y] lạ�  đệ(  ho�  tu luyệ��n. Hệ4  tạ�m dạnh lớ� i dạ�y
lệ�n, thí� trệ�n thừ� c tệ�  tạ�m tí�nh cu� ạ ho�  đạ$  rớ� t xuo� ng ro) i.

To� i đạ$  giạ�ng rạHng, tạ�m tí�nh cạo đệ�n đạ�u, co� ng cạo
đệ�n đo� . Đạ$  rớ� t xuo� ng thí� cạ� i co� ng ạ� y kho� ng thệ(  cạ�p cho
ho�  lớ� n nhừ trừớ� c nừ$ ạ, cạ)n tuy�  thệo tạ�m tí�nh mạ�  cạ�p;
tạ�m tí�nh cạo đệ�n đạ�u, co� ng cạo đệ�n đo� . Tạ�m dạnh lớ� i
cạ�ng nạ�� ng, ớ�  cho� n ngừớ� i thừớ� ng rớ� t xuo� ng cạ�ng trạ)m
tro� ng, co� ng cu� ạ ho�  cu$ ng thệo đo�  rớ� t xuo� ng. Cuo� i cu� ng
đệ�n khi ho�  hoạ�n toạ�n rớ� t xuo� ng, [thí�] co� ng kho� ng đừớ� c
cạ�p  nừ$ ạ,  kho� ng  co�  co� ng  nạ�o  hệ� t.  Nhừ$ ng  nạ�m  trừớ� c
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xuạ� t hiệ��n kho� ng í�t nhừ$ ng ngừớ� i nhừ thệ� ; phạ)n nhiệ)u lạ�
nhừ$ ng phu�  nừ$  trệ�n 50 tuo( i. Chừ vi� thạ�y cạ� c cu�  bạ�  tạ�� p
co� ng, cu$ ng chừạ hệ)  đừớ� c chạ�n truyệ)n, co�  lệ$  đạ$  đệ�n lớ� p
khí� co� ng ho� c mo�� t so�  đo�� ng tạ� c chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i,
nhừng đo�� t nhiệ�n mo�� t  ho� m co�  co� ng đệ�n. Khi tạ�m tí�nh
ho� ng, tạ�m dạnh lớ� i khớ� i lệ�n liệ)n bi� rớ� t xuo� ng, kệ� t quạ�
hiệ��n nạy chạOng lạ�  gí� cạ� , đạ$  mạ� t hệ� t co� ng. Hiệ��n nạy loạ� i
phạ�n tu nạ�y bi�  rớ� t xuo� ng hệ� t sừ� c nhiệ)u, phạ)n co� n lạ� i
chí� lệ�o tệ�o thừạ thớ� t. Tạ� i sạo? Ví� ho�  kho� ng biệ� t rạHng đo�
lạ�  đệ(  ho�  tu luyệ��n; ho�  từớ� ng rạHng đo�  lạ�  đệ(  ho�  phạ� t tạ� i,
no( i dạnh nới ngừớ� i thừớ� ng, vạ�  lạ�m khí� co� ng sừ; thừ� c
rạ đo�  lạ�  đệ(  ho�  tu luyệ��n.

‘Tạ�  co� ng’ lạ�  gí�? No�  kho� ng co�  hạ� n chệ�  vệ)  tuo( i; nhừng
co�  mo�� t yệ�u cạ)u, cạ)n phạ� i lạ�  ngừớ� i co�  tạ�m tí�nh đạ�� c biệ�� t
to� t. Ngừớ� i ạ� y hiệ(u rạHng khí� co� ng co�  thệ(  tu luyệ��n, ngừớ� i
ạ� y cu$ ng muo� n tu luyệ��n. Tạ�m ạ�y muo� n tu luyệ��n, nhừng
ho� i tí�m sừ phu�  ớ�  đạ�u? Nhừ$ ng nạ�m trừớ� c đạ�y quạ�  lạ�  co�
nhừ$ ng  khí�  co� ng  sừ  chạ�n  chí�nh  đạ$  xuạ� t  hiệ��n  truyệ)n
co� ng, nhừng nhừ$ ng điệ)u ho�  truyệ)n đệ)u lạ�  chừ$ ạ bệ��nh
khoệ�  ngừớ� i; kho� ng co�  ại truyệ)n dạ� y lệ�n cạo tạ)ng, ngừớ� i
tạ cu$ ng kho� ng co�  dạ� y.

Giạ�ng đệ�n tạ�  co� ng, to� i co� n giạ�ng mo�� t  vạ�n đệ)  nạ�y:
con ngừớ� i ngoạ� i chu�  nguyệ�n thạ)n (chu�  y�  thừ� c) rạ co� n
co�  pho�  nguyệ�n thạ)n (pho�  y�  thừ� c). Co�  ngừớ� i co�  mo�� t, hại,
bạ, bo� n, co�  khi đệ�n nạ�m pho�  nguyệ�n thạ)n. Pho�  nguyệ�n
thạ)n kho� ng nhạ� t đi�nh co�  cu� ng giớ� i tí�nh vớ� i ngừớ� i ạ� y;
co�  [cạ� i] lạ�  nạm, co�  [cạ� i] lạ�  nừ$ , kho� ng nhừ nhạu. Thừ� c rạ
[ngạy cạ� ]  chu�  nguyệ�n thạ)n cu$ ng kho� ng nhạ� t  đi�nh co�
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cu� ng [giớ� i tí�nh] vớ� i nhu� c thạ�n; bớ� i ví� chu� ng to� i đạ$  phạ� t
hiệ��n  rạHng  bạ�y  giớ�  nừ$  nguyệ�n  thạ)n  cu� ạ  nạm  co�  rạ� t
nhiệ)u,  nạm  nguyệ�n  thạ)n  cu� ạ  nừ$  cu$ ng  co�  rạ� t  nhiệ)u;
hoạ�n toạ�n phu�  hớ� p vớ� i điệ)u mạ�  hiệ��n nạy Đạ� o giạ go� i lạ�
thiệ�n từớ� ng ạ�m dừớng đạ�o chiệ)u vạ�  ạ�m thi�nh dừớng
suy.

Tho� ng thừớ� ng pho�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ con ngừớ� i đệ�n
từ�  tạ)ng cạo hớn so vớ� i chu�  nguyệ�n thạ)n; đạ�� c biệ�� t mo�� t
so�  ngừớ� i, pho�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ ho�  đệ�n từ�  tạ)ng hệ� t sừ� c
cạo. Pho�  nguyệ�n thạ)n kho� ng phạ� i lạ�  phu�  thệ( ; no�  vạ�  chừ
vi� cu� ng sinh rạ từ�  mo�� t thại mệ� , mạng cu� ng mo�� t tệ�n vớ� i
chừ vi�; [no� ] cu$ ng lạ�  mo�� t bo��  phạ�� n cu� ạ thạ�n thệ(  chừ vi�.
Lu� c bí�nh thừớ� ng ngừớ� i tạ nghí$ vệ)  điệ)u gí�, lạ�m việ�� c gí�, lạ�
do chu�  nguyệ�n thạ)n quyệ� t đi�nh. Pho�  nguyệ�n thạ)n chu�
yệ�u  gạ0ng  sừ� c  kho� ng  chệ�  chu�  nguyệ�n  thạ)n  cu� ạ  con
ngừớ� i đệ(  no�  kho� ng phạ� m điệ)u xạ�u; tuy nhiệ�n lu� c mạ�
chu�  nguyệ�n thạ)n quạ�  ừ chạ�p trừớ� c thí� pho�  nguyệ�n thạ)n
cu$ ng kho� ng giu� p gí� đừớ� c. Pho�  nguyệ�n thạ)n kho� ng tiệ�p
thu cho4  mệ�  cu� ạ xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng, co� n chu�  nguyệ�n
thạ)n thí� dệ4  bi� tiệ�p thu cho4  mệ�  cu� ạ xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng.

Mo�� t so�  pho�  nguyệ�n thạ)n đệ�n từ�  tạ)ng rạ� t cạo, co�  thệ(
chí�  co� n  mo�� t  chu� t  nừ$ ạ  lạ�  đạ0 c  chí�nh quạ� .  Pho�  nguyệ�n
thạ)n muo� n tu luyệ��n, nhừng chu�  nguyệ�n thạ)n lạ� i kho� ng
muo� n tu luyệ��n thí� cu$ ng chi�u. Mo�� t ho� m trong cạo trạ�o
khí�  co� ng,  chu�  nguyệ�n  thạ)n  cu$ ng  muo� n  ho� c  co� ng,  tu
luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng; tạ� t nhiệ�n suy nghí$ ạ� y rạ� t chạ� t phạ� c,
kho� ng  co�  mong  nghí$  gí�  đệ�n  truy  cạ)u  dạnh  lớ� i.  Pho�
nguyệ�n  thạ)n  rạ� t  lạ� y  lạ�m  ừng  y� :  ‘Tạ  muo� n  tu  luyệ��n,
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nhừng tạ kho� ng quyệ� t đi�nh; ngừới muo� n tu luyệ��n, quạ�
lạ�  hớ� p  y�  tạ’.  Nhừng  ho� i  tí�m  sừ  phu�  nới  đạ�u?  Pho�
nguyệ�n thạ)n rạ� t co�  bạ�n sừ� , no�  rớ� i kho� i thạ�n thệ(  đi tí�m
Đạ� i Giạ� c Giạ�  mạ�  no�  đạ$  biệ� t trong đớ� i trừớ� c. Bớ� i ví�  co�
mo�� t so�  pho�  nguyệ�n thạ)n [ớ� ] tạ)ng rạ� t cạo, nệ�n co�  thệ(  rớ� i
thạ�n thệ( ;  sạu khi đệ�n nới [pho�  nguyệ�n thạ)n] liệ)n no� i
muo� n  tu  luyệ��n,  muo� n  mừớ� n  co� ng.  Ngừớ� i  tạ  thạ�y  cạ�
nhạ�n  nạ�y  rạ� t  to� t,  [muo� n] tu luyệ��n  thí�  tạ� t  nhiệ�n giu� p
tho� i;  vạ�� y  lạ�  pho�  nguyệ�n  thạ)n  đạ$  mừớ� n  đừớ� c  co� ng.
Tho� ng thừớ� ng co� ng ạ� y co�  nạ�ng lừớ� ng tạ�n xạ� ; no�  tho� ng
quạ đừớ� ng o� ng mạ�  truyệ)n dạ4n đệ�n; cu$ ng co�  [trừớ� ng
hớ� p co� ng] mừớ� n đừớ� c đạ$  thạ�nh hí�nh; [co� ng] đạ$  thạ�nh
hí�nh tho� ng thừớ� ng kệ�m co� ng nạ�ng to) n tạ� i.

Nhừ vạ�� y, ho�  đo) ng thớ� i co�  kệ�m thệo co� ng nạ�ng; cạ�
nhạ�n nạ�y cu$ ng gio� ng nhừ to� i vừ� ạ giạ�ng: đệ�m đạng ngu�
[cu$ ng] no� ng kho� ng chi�u đừớ� c, sạ�ng ho� m sạu ngu�  dạ�� y
thí� thạ�y co�  đừớ� c co� ng. Chạ� m vạ�o đạ�u ớ�  đo�  co�  điệ��n; co�
thệ(  tri�  bệ��nh  cho ngừớ� i  tạ;  ho�  biệ� t  rạHng  ho�  co�  đừớ� c
co� ng. [Co� ng] đệ�n từ�  đạ�u? Ho�  kho� ng biệ� t ro$ . Ho�  chí� biệ� t
đạ� i khạ� i lạ�  no�  đệ�n từ�  kho� ng giạn vu$  tru� ; nhừng cu�  thệ(
no�  đệ�n  nhừ thệ�  nạ�o,  thí�  ho�  kho� ng  biệ� t;  pho�  nguyệ�n
thạ)n kho� ng co�  bạ�o cho ho�  [biệ� t], lạ�  ví� [kệ� ] tu luyệ��n lạ�
pho�  nguyệ�n thạ)n; ho�  chí� biệ� t rạHng co�  co� ng truyệ)n đệ�n.

Tho� ng thừớ� ng ngừớ� i tạ�  co� ng kho� ng chi�u hạ� n chệ�
tuo( i tạ� c; ngừớ� i í�t tuo( i co�  khạ�  nhiệ)u; do vạ�� y mạ�y nạ�m
trừớ� c co�  xuạ� t  hiệ��n mo�� t  so�  ngừớ� i 20 tuo( i,  30 tuo( i,  40
tuo( i; nhiệ)u tuo( i hớn cu$ ng co� . Thạnh niệ�n thừớ� ng kho�
từ�  chu�  bạ�n thạ�n; bí�nh thừớ� ng chừ vi�  thạ�y ho�  rạ� t to� t;
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khi chừạ co�  bạ�n sừ�  gí� nới xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng, thí� tạ�m
dạnh lớ� i cu� ạ ho�  rạ� t nhệ� . Ro) i mo�� t khi no( i dạnh, tho� ng
thừớ� ng ho�  rạ� t  dệ4  bi�  tạ�m dạnh lớ� i  cạn nhiệ4u; ho�  cạ�m
thạ�y nạ�m thạ�ng đớ� i nạ�y co� n lạ�  mo�� t  chạ�� ng đừớ� ng rạ� t
dạ� i, co� n cạ)n chạ� y vạ� y nạ�y khạ� c, [co� n cạ)n] phạ�n đạ�u mo�� t
phện  đệ(  đạ� t  đừớ� c  mo�� t  mu� c  tiệ�u  nạ�o  đo�  nới  ngừớ� i
thừớ� ng. Do vạ�� y hệ4  khi co� ng nạ�ng xuạ� t hiệ��n, co�  đừớ� c
bạ�n sừ�  ro) i, [thí�] tho� ng thừớ� ng ho�  lạ� y [nạ�ng lừ� c ạ� y] lạ�m
phừớng tiệ��n đệ(  truy cạ)u mu� c tiệ�u cạ�  nhạ�n nới xạ$  ho�� i
ngừớ� i thừớ� ng. Điệ)u ạ� y kho� ng đừớ� c, cu$ ng kho� ng đừớ� c
phệ�p sừ�  du� ng [co� ng nạ�ng] nhừ thệ� ;  cạ�ng du� ng nhiệ)u
thí�  co� ng ạ� y  cạ�ng í�t;  cuo� i  cu� ng thí�  chạOng co� n chu� t  gí�.
Nhừ$ ng ngừớ� i  [tạ�  co� ng] bi�  rớ� t  nhừ vạ�� y  rạ� t  nhiệ)u;  to� i
thạ�y rạHng hiệ��n nạy kho� ng co� n mo�� t ại.

Hại tí�nh huo� ng mạ�  to� i vừ� ạ giạ�ng đệ�n đệ)u lạ�  nhừ$ ng
ngừớ� i co�  tạ�m tí�nh từớng đo� i to� t mạ�  đừớ� c co� ng; co� ng ạ� y
kho� ng phạ� i do bạ�n thạ�n mí�nh [tu] luyệ��n mạ�  thạ�nh; no�
lạ�  từ�  cạ� c Giạ� c Giạ� ; do vạ�� y bạ�n thạ�n co� ng ạ� y lạ�  to� t.

Phụ thể

Co�  nhiệ)u  ngừớ� i  chu� ng  tạ  [đạ$  nghệ]  vệ)  nhừ$ ng
chuyệ��n trong giớ� i tu luyệ��n vệ)  phu�  thệ(  [lạ� ] nhừ$ ng thừ�
liệ�n quạn đệ�n đo�� ng vạ�� t, cạ�o cho) n quy�  rạ0n v.v. Đo�  thừ� c
rạ lạ�  gí�? Co�  ngừớ� i giạ�ng rạHng luyệ��n co� ng khại phạ� t co� ng
nạ�ng đạ�� c di�; thừ� c rạ kho� ng phạ� i lạ�  khại phạ� t co� ng nạ�ng
đạ�� c di�; co� ng nạ�ng đạ�� c di� ạ� y chí�nh lạ�  bạ�n nạ�ng cu� ạ con
ngừớ� i. ChạOng quạ ví�  thuạ�� n thệo sừ�  phạ� t triệ(n tiệ�n bo��
cu� ạ xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i, con ngừớ� i ngạ�y cạ�ng thệo nhừ$ ng
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thừ�  hừ$ u hí�nh ớ�  trong kho� ng giạn vạ�� t  chạ� t  trừớ� c mạ0 t
chu� ng tạ, ngạ�y cạ�ng phu�  thuo�� c vạ�o nhừ$ ng co� ng cu�  hiệ��n
đạ� i hoạ�  cu� ạ mí�nh, nệ�n bạ�n nạ�ng cu� ạ con ngừớ� i chu� ng
tạ ngạ�y  cạ�ng  thoạ� i  hoạ� ;  cuo� i  cu� ng nhừ$ ng chu� ng bạ�n
nạ�ng ạ� y bi� lạ�m cho tiệ�u mạ� t hoạ�n toạ�n.

Muo� n  co�  co� ng  nạ�ng,  thí�  phạ� i  trạ� i  quạ  tu  luyệ��n,
[phạ� i]  phạ�n  bo( n  quy chạ�n,  no�  mớ� i  tu  xuạ� t  lại  đừớ� c.
Nhừng đo�� ng vạ�� t kho� ng co�  từ từớ� ng phừ� c tạ� p nhừ thệ� ;
do đo�  no�  cạ�u tho� ng vớ� i đạ�� c tí�nh cu� ạ vu$  tru� , no�  co�  bạ�n
nạ�ng tiệ�n thiệ�n. Co�  ngừớ� i giạ�ng rạHng đo�� ng vạ�� t biệ� t tu
luyệ��n, rạHng cạ�o biệ� t luyệ��n đạn, rạHng con rạ0n nạ�y biệ� t tu
luyệ��n v.v. Kho� ng phạ� i [lạ� ] chu� ng biệ� t tu luyệ��n; bạn đạ)u
chu� ng cu$ ng chạOng hệ)  biệ� t [đệ�n tu] luyệ��n lạ�  gí� hệ� t; chí�nh
lạ�  ví� chu� ng co�  cạ� i chu� ng bạ�n nạ�ng tiệ�n thiệ�n ạ� y. Ví� vạ�� y
dừớ� i mo�� t điệ)u kiệ��n đạ�� c đi�nh, dừớ� i mo�� t hoạ�n cạ�nh đạ�� c
đi�nh, sạu thớ� i giạn lạ�u co�  thệ(  phạ� t huy tạ� c du� ng; chu� ng
co�  thệ(  đạ0 c co� ng, co�  thệ(  xuạ� t hiệ��n co� ng nạ�ng.

Nhừ vạ�� y, chu� ng co�  bạ�n sừ� ; trong quạ�  khừ�  chu� ng tạ
giạ�ng lạ�  ‘đạ0 c linh khí�’, ‘co�  bạ�n sừ� ’. Từ�  ngừớ� i thừớ� ng mạ�
xệ� t,  thí�  đo�� ng vạ�� t  kiạ thạ�� t  lớ� i  hạ� i,  co�  thệ(  chi pho� i  con
ngừớ� i  dệ4  dạ�ng.  Thạ�� t  rạ  to� i  no� i  rạHng  kho� ng  lớ� i  hạ� i;
trừớ� c mạ�� t ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n chí�nh thí� no�  kho� ng lạ�  gí�
hệ� t; chừ vi� đừ� ng coi no�  tu cạ�  800 nạ�m, cạ�  1000 nạ�m,
chạOng cạ)n đệ�n mo�� t  ngo� n tạy nho�  cu$ ng đu�  vệ�  nạ� t  no� .
Chu� ng to� i giạ�ng đo�� ng vạ�� t co�  bạ�n nạ�ng tiệ�n thiệ�n nhừ
vạ�� y, no�  co�  thệ(  co�  bạ�n sừ� . Nhừng trong vu$  tru�  nạ�y cu� ạ
chu� ng  tạ  co� n  co�  mo�� t  [Phạ�p]  ly� :  chí�nh  lạ�  kho� ng  cho
phệ�p đo�� ng vạ�� t tu thạ�nh. Ví� vạ�� y mo� i ngừớ� i xệm nhừ$ ng
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sạ� ch co(  thạ�y việ� t  rạHng mạ�y trạ�m nạ�m cạ)n giệ� t  chu� ng
mo�� t lạ)n, co�  đạ� i kiệ�p tiệ(u kiệ�p. Đệ�n mo�� t thớ� i giạn nhạ� t
đi�nh nệ�u đo�� ng vạ�� t tạ�ng co� ng, thí� phạ� i tiệ�u diệ�� t chu� ng,
sệ� t sệ$  đạ�nh chu� ng, v.v. kho� ng cho phệ�p chu� ng tu luyệ��n.
Bớ� i ví� chu� ng kho� ng đừớ� c trạng bi� bạ�n tí�nh con ngừớ� i,
chu� ng kho� ng thệ(  tu luyệ��n nhừ con ngừớ� i, kho� ng co�  đạ�� c
điệ(m con ngừớ� i;  nệ�u tu thạ�nh thí�  đạ�m bạ�o chu� ng sệ$
thạ�nh mạ; nệ�n kho� ng cho phệ�p chu� ng tu thạ�nh; do đo�
trớ� i giệ� t chu� ng; chu� ng cu$ ng biệ� t điệ(m nạ�y. Tuy nhiệ�n
nhừ to� i đạ$  giạ�ng, xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i hiệ��n đạng trừớ� t trệ�n
do� c lớ� n, co�  cạ�  nhừ$ ng kệ�  kho� ng điệ)u ạ� c nạ�o mạ�  kho� ng
lạ�m; đạ$  đệ�n trạ� ng thạ� i  nhừ thệ� ,  ho� i  xạ$  ho�� i  nhạ�n loạ� i
chạOng phạ� i nguy hiệ(m lạ�  gí�?

Vạ�� t cừ� c tạ� t phạ�n! Chu� ng to� i phạ� t hiệ��n rạHng vạ�o mo4 i
lạ)n chu ky�  huy�  diệ�� t khạ� c nhạu cu� ạ xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i tiệ)n
sừ� , đệ)u phạ� t sinh tí�nh huo� ng lạ�  đạ� o đừ� c cu� ạ nhạ�n loạ� i
đạ$  hệ� t sừ� c bạ� i hoạ� i. Hiệ��n nạy tạ� i kho� ng giạn mạ�  nhạ�n
loạ� i  chu� ng tạ [đạng] sinh to) n cu$ ng nhừ nhiệ)u  kho� ng
giạn khạ� c, mo� i nới đệ)u ớ�  trong hoạ�n cạ�nh vo�  vạ�n nguy
hiệ(m; tạ� i  cạ� c  kho� ng giạn khạ� c  cu� ạ  tạ)ng nạ�y  cu$ ng lạ� i
nhừ  thệ� ;  chu� ng  cu$ ng  muo� n  mạu  cho� ng  thoạ� t  thạ�n,
chu� ng cu$ ng muo� n  lệ�n  tạ)ng cạo hớn;  đệ)  cạo tạ)ng thí�
chu� ng từớ� ng rạHng co�  thệ(  tro� n thoạ� t đừớ� c. No� i sạo dệ4
dạ�ng  vạ�� y!  Muo� n  tu  luyệ��n,  thí�  cạ)n  phạ� i  co�  thạ�n  thệ(
ngừớ� i;  do đo�  xuạ� t  hiệ��n  [tí�nh huo� ng co� ]  ngừớ� i  luyệ��n
co� ng bi� phu�  thệ(  [nhạ�� p vạ�o], [đo� ] lạ�  mo�� t [trong nhừ$ ng]
nguyệ�n nhạ�n.
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Co�  ngừớ� i nghí$: ‘Nhiệ)u Đạ� i  Giạ� c  Giạ� ,  nhiệ)u sừ phu�
co� ng phu cạo nhừ vạ�� y, ví� sạo kho� ng quạ�n [việ�� c nạ�y]?’
Trong vu$  tru�  nạ�y cu� ạ chu� ng tạ co� n mo�� t [Phạ�p] ly� : bạ�n
thạ�n  chừ  vi�  cạ)u  gí�,  chừ  vi�  muo� n  gí�  thí�  ngừớ� i  khạ� c
kho� ng muo� n cạn thiệ��p. ỞQ  đạ�y chu� ng to� i dạ� y mo� i ngừớ� i
thệo đừớ� ng chí�nh, đo) ng thớ� i giạ�ng ro$  Phạ�p cho chừ vi�,
đệ(  cho chừ vi� từ�  mí�nh ngo�� ; co� n ho� c hạy kho� ng lạ�  vạ�n
đệ)  ớ�  bạ�n thạ�n chừ vi�. Sừ phu�  lí$nh tiệ�n mo� n, tu hạ�nh tạ� i
cạ�  nhạ�n.  Kho� ng  ại  cừớ$ ng  bạ� ch  hạy  bừ� c  bạ� ch  chừ vi�
phạ� i tu; tu hạy kho� ng lạ�  vạ�n đệ)  riệ�ng cu� ạ cạ�  nhạ�n chừ
vi�; nghí$ạ lạ� , chừ vi� thệo đừớ� ng nạ�o, chừ vi� muo� n gí�, chừ
vi� mong đừớ� c gí�, kho� ng ại cạn thiệ��p chừ vi� hệ� t; chí� co�
thệ(  khuyệ�n Thiệ��n.

Co�  ngừớ� i  mạ�  chừ vi�  thạ�y  ho�  luyệ��n  co� ng,  thạ�� t  rạ
toạ�n cho phu�  thệ(  đừớ� c [co� ng].  Ví�  sạo chiệ�u mớ� i  phu�
thệ(? Nhừ$ ng ngừớ� i luyệ��n co� ng trệ�n toạ�n quo� c, ho� i bạo
nhiệ�u ngừớ� i mạ�  đạHng sạu co�  phu�  thệ(? Nệ�u no� i rạ thí� rạ� t
nhiệ)u ngừớ� i sệ$  kho� ng dạ�m luyệ��n co� ng, ví� con so�  ạ� y lạ�m
ngừớ� i tạ phạ� t sớ� ! Vạ�� y ví�  sạo lạ� i xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng
nạ�y? No�  đạng lạ�  cạ� i hoạ�  loạ� n xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng; ho� i
tạ� i sạo hiệ��n từớ� ng nghiệ�m tro� ng nạ�y xuạ� t hiệ��n? Cu$ ng lạ�
ví� nhạ�n loạ� i từ�  mí�nh chiệ�u mớ� i chu� ng đệ�n, bớ� i ví� nhạ�n
loạ� i đạng bạ� i hoạ� i, đệ�n đạ�u cu$ ng co�  mạ. Nhạ� t lạ�  nhừ$ ng
khí� co� ng sừ giạ�  đệ)u mạng phu�  thệ(  trệ�n thạ�n; ho�  truyệ)n
co� ng chí�nh lạ�  truyệ)n nhừ$ ng thừ�  ạ� y. Trong li�ch sừ�  nhạ�n
loạ� i  kho� ng hệ)  cho phệ�p  đo�� ng vạ�� t  [gạ0n]  lệ�n  thạ�n  thệ(
ngừớ� i; hệ4  [gạ0n] lệ�n lạ�  bi� giệ� t; ại thạ�y đừớ� c đệ)u kho� ng
cho phệ�p.  Tuy nhiệ�n tạ� i  xạ$  ho�� i  chu� ng tạ ngạ�y nạy co�
ngừớ� i  cạ)u  chu� ng,  muo� n chu� ng,  cu� ng [thớ� ]  chu� ng.  Co�
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ngừớ� i nghí$: ‘To� i đạ�u co�  cạ)u chu� ng mo�� t cạ� ch minh xạ� c!’
Chừ vi�  kho� ng cạ)u  chu� ng,  nhừng chừ vi�  [co�  thệ( ]  cạ)u
co� ng nạ�ng; cạ� c Giạ� c Giạ�  cu� ạ [mo� n] tu luyệ��n chí�nh Phạ�p
liệ��u  co�  thệ(  cạ�p  [co� ng  nạ�ng]  cho  chừ  vi�?  [Truy]  cạ)u
chí�nh  lạ�  mo�� t  chạ�p  trừớ� c  nới  ngừớ� i  thừớ� ng;  tạ�m  ạ� y
phạ� i bo� . Vạ�� y ại co�  thệ(  cạ�p? Chí� co�  mạ tạ� i cạ� c kho� ng giạn
khạ� c vạ�  đo�� ng vạ�� t mớ� i cạ�p tho� i; vạ�� y chạOng phạ� i từớng
đừớng vớ� i cạ)u chu� ng đệ�n lạ�  gí�? Chu� ng liệ)n đệ�n.

Co�  bạo nhiệ�u ngừớ� i mạng cạ� ch nghí$ đu� ng đạ0n đệ�n
luyệ��n  co� ng? Luyệ��n  co� ng đo� i  ho� i  [coi]  tro� ng đừ� c,  lạ�m
việ�� c to� t, hạ�nh Thiệ��n; ớ�  đạ�u lạ�m gí� đệ)u từ�  yệ�u cạ)u bạ�n
thạ�n  nhừ  vạ�� y.  Tạ� i  co� ng  việ�n  luyệ��n  cu$ ng  vạ�� y,  ớ�  nhạ�
luyệ��n cu$ ng vạ�� y, ho� i co�  mạ�y ngừớ� i suy nghí$ nhừ thệ�? Co�
nhừ$ ng ngừớ� i mạ�  thạ�� t kho� ng hiệ(u no( i ho�  luyệ��n lạ�  co� ng
gí�, khi đạng luyệ��n, khi đạng chuyệ(n đo�� ng, thí� miệ��ng ho�
chạOng dừ� t: ‘A! Mạ�y co�  con dạ�u nhạ�  nạ�y chạOng co�  hiệ�u
vớ� i to� i; mệ�  cho) ng cu� ạ to� i sạo mạ�  quạ�  tệ�� !’ Co�  ngừớ� i bí�nh
luạ�� n từ�  chuyệ��n đớn vi� cho đệ�n quo� c giạ đạ� i sừ� , kho� ng
gí� lạ�  ho�  kho� ng no� i đệ�n; điệ)u gí� kho� ng phu�  hớ� p vớ� i quạn
niệ��m cạ�  nhạ�n cu� ạ ho�  lạ�  [ho� ] bừ� c bo�� i kho�  chi�u. Chừ vi�
go� i đo�  lạ�  tu luyệ��n đừớ� c kho� ng? Co� n co�  ngừớ� i khi luyệ��n
co� ng luyệ��n  trạ� m trạng,  chạ�n  mo� i  run cạ�  lệ�n,  vạ�� y  mạ�
nạ$o cu� ạ ho�  chạOng co�  nghí�: ‘Mo� i thừ�  bạ�y giớ�  đạ0 t đo� , vạ�� t
giạ�  lệo thạng, đớn vi� mí�nh lạ� i chừạ trạ�  tiệ)n lừớng; tạ� i
sạo mí�nh luyệ��n vạ�� y vạ4n chừạ đừớ� c co� ng nạ�ng? Mí�nh
luyệ��n thạ�nh co� ng nạ�ng ro) i; mí�nh cu$ ng lạ�m khí� co� ng sừ;
mí�nh cu$ ng phạ� t tạ� i; mí�nh cu$ ng coi bệ��nh cho ngừớ� i tạ
đệ(  kiệ�m tiệ)n’.  Mo�� t  khi ho�  thạ�y  ngừớ� i  khạ� c  xuạ� t  hiệ��n
co� ng nạ�ng, thí�  ho�  rạ� t  so� t ruo�� t,  ho�  nhạ� t mừ� c truy cạ)u
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co� ng nạ�ng, truy cạ)u thiệ�n mu� c, truy cạ)u khạ�  nạ�ng tri�
bệ��nh. Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm: điệ)u nạ�y sại biệ�� t quạ�  xạ
so vớ� i  đạ�� c  tí�nh Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n trong vu$  tru�  chu� ng
tạ! Hoạ�n toạ�n trạ� i ngừớ� c. No� i nghiệ�m tro� ng mo�� t chu� t:
ho�  đạng luyệ��n tạ�  phạ�p! Ab y vạ�� y mạ�  ho�  chạOng từ�  biệ� t. Ho�
cạ�ng suy nghí$ nhừ thệ� , y�  niệ��m xuạ� t phạ� t rạ lạ� i cạ�ng xạ�u.
Nhừ$ ng  ngừớ� i  nạ�y  chừạ hệ)  đạ0 c  Phạ�p;  ho�  kho� ng  biệ� t
[coi] tro� ng đừ� c; [ho� ] từớ� ng rạHng luyệ��n co� ng tho� ng quạ
thu�  phạ�p thí�  co�  thệ(  luyệ��n xuạ� t rạ co� ng; ho�  nghí$  rạHng
mong muo� n điệ)u gí� thí� cu$ ng co�  thệ(  truy cạ)u đừớ� c; ho�
từớ� ng nhừ vạ�� y.

Chí�nh ví�  từ từớ� ng cu� ạ bạ�n thạ�n lạ�  bạ� t  chí�nh, nệ�n
[ho� ] mớ� i chiệ�u mớ� i nhừ$ ng thừ�  xạ�u. Con đo�� ng vạ�� t kiạ
nhí�n thạ�y ro) i: ‘Vi� nạ�y muo� n luyệ��n co� ng phạ� t tạ� i; vi� kiạ
muo� n no( i dạnh, muo� n đạ0 c co� ng nạ�ng. Đừớ� c lạ0m, thạ�n
thệ(  hạ0n cu$ ng khạ� , nhừ$ ng thừ�  mạng trệ�n thạ�n cu$ ng rạ� t
to� t;  nhừng từ từớ� ng cu� ạ hạ0n quạ�  lạ�  tệ�� ;  hạ0n truy cạ)u
co� ng nạ�ng mạ� !  Co�  thệ(  hạ0n co�  sừ phu� ;  dạ4u hạ0n co�  sừ
phu�  tạ cu$ ng kho� ng sớ� ’. No�  biệ� t rạHng sừ phu�  cu� ạ [mo� n]
tu luyệ��n chí�nh Phạ�p [cu$ ng] thạ�y đừớ� c ho�  truy cạ)u co� ng
nạ�ng nhừ thệ� ; cạ�ng truy cạ)u cạ�ng kho� ng đừớ� c cạ�p; đo�
chí�nh lạ�  tạ�m chạ�p trừớ� c phạ� i vừ� t bo� . Ho�  cạ�ng nghí$ nhừ
vạ�� y, thí� cạ�ng kho� ng cạ�p co� ng nạ�ng cho ho� , ho�  lạ� i cạ�ng
kho� ng ngo��  đừớ� c; cạ�ng truy cạ)u thí�  cạ� ch nghí$  cạ�ng tệ��
hớn. Cuo� i cu� ng sừ phu�  thớ�  dạ� i thạ� t vo� ng, thạ�y rạHng cạ�
nhạ�n nạ�y kho� ng co� n hy vo� ng, nệ�n kho� ng chạ�m so� c cho
vi�  ạ� y  nừ$ ạ.  Co�  ngừớ� i  kho� ng co�  sừ phu� ,  nhừng co�  [sừ
phu� ] quạ đừớ� ng quạ�n mo�� t chu� t. Bớ� i ví� cạ� c Giạ� c Giạ�  tạ� i
cạ� c kho� ng giạn khạ� c rạ� t nhiệ)u; Giạ� c Giạ�  thạ�y vi� nạ�y, coi
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thừ�  mo�� t chu� t, thệo ho�  mo�� t ho� m thí� thạ�y vi� nạ�y kho� ng
đừớ� c, [Giạ� c Giạ� ] bệ�n bo�  đi; ho� m sạu lạ� i co�  mo�� t [Giạ� c Giạ�
khạ� c], đệ�n coi mo�� t chu� t thạ�y cạ�  nhạ�n nạ�y kho� ng đừớ� c,
liệ)n bo�  đi.

Con đo�� ng vạ�� t biệ� t rạHng, vi� nạ�y co�  sừ phu�  cu$ ng vạ�� y,
co�  sừ phu�  quạ đừớ� ng cu$ ng vạ�� y, sừ phu�  cu� ạ ho�  kho� ng
thệ(  cho ho�  nhừ$ ng thừ�  ho�  truy cạ)u. Bớ� i ví�  [con] đo�� ng
vạ�� t kho� ng thạ�y đừớ� c kho� ng giạn nới cạ� c Đạ� i Giạ� c Giạ�  ớ� ,
nệ�n no�  cu$ ng kho� ng sớ� ,  no�  cừ�  du� i  sạ�u vạ�o cho4  sớ hớ�
nạ�y. Trong vu$  tru�  chu� ng tạ co�  mo�� t  [Phạ�p] ly� ,  rạHng từ�
mí�nh truy cạ)u gí�, từ�  mí�nh mong muo� n gí�, ngừớ� i khạ� c
tho� ng thừớ� ng kho� ng thệ(  cạn thiệ��p; no�  du� i sạ�u vạ�o sớ
hớ�  ạ� y: ‘Hạ0n tạ muo� n thệ� , tạ giu� p hạ0n; tạ giu� p hạ0n nạ�o
co�  sại gí�?’ No�  cạ�p [cho vi� nạ�y]. Mớ� i đạ)u no�  chừạ dạ�m
gạ0n lệ�n [thạ�n thệ(  vi�  ạ� y]; trừớ� c tiệ�n no�  cạ�p cho vi�  ạ� y
mo�� t chu� t co� ng đệ(  thừ� . Mo�� t ho� m vi� nạ�y đo�� t nhiệ�n thạ�� t
sừ�  thạ�y co� ng mạ�  mí�nh truy cạ)u đạ$  đệ�n, lạ� i  co�  thệ(  tri�
bệ��nh. No�  thạ�y thệ�  quạ�  lạ�  to� t, gio� ng nhừ chới khu� c nhạ� c
dạ� o đạ)u: ‘ÝK  nguyệ��n cu� ạ hạ0n muo� n thệ� , vạ�� y tạ sệ$  gạ0n lệ�n
[hạ0n], gạ0n ro) i cạ�p đừớ� c nhiệ)u hớn, cạ�p đừớ� c thoạ�  thí�ch
hớn. ChạOng phạ� i ngừới cạ)u thiệ�n mu� c? Ky�  nạ�y tạ sệ$  cạ�p
đu�  cho ngừới’, thệ�  lạ�  no�  gạ0n lệ�n [thạ�n thệ(  vi� kiạ].

Từ  từớ� ng  truy  cạ)u  cu� ạ  vi�  ạ� y,  chí�nh  lạ�  truy  cạ)u
nhừ$ ng điệ)u nạ�y, thí� thiệ�n mu� c khại mớ� , lạ� i co�  thệ(  phạ� t
co� ng, co� n đừớ� c mo�� t chu� t co� ng nạ�ng nho�  bệ� . Vi� ạ� y vui
mừ� ng quạ�  đo4 i; vi� ạ� y từớ� ng rạHng mí�nh cuo� i cu� ng cu$ ng
truy cạ)u đừớ� c điệ)u ạ� y ro) i, luyệ��n xuạ� t rạ ro) i; ky�  thừ� c vi�
ạ� y  chạOng luyệ��n  rạ gí�  cạ� .  Vi�  ạ� y  cho rạHng mí�nh co�  thệ(
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thạ�u thi� nhạ�n thệ( , co�  thệ(  thạ�y đừớ� c thạ�n thệ(  con ngừớ� i
co�  bệ��nh ớ�  đạ�u.  Thừ� c rạ thiệ�n  mu� c  vi�  nạ�y  hoạ�n  toạ�n
chừạ khại mớ� ; [mạ� ] lạ�  con đo�� ng vạ�� t đạ$  kho� ng chệ�  đạ� i
nạ$o cu� ạ vi� ạ� y, no�  lạ� y con mạ0 t cu� ạ no�  đệ(  nhí�n, ro) i phạ�n
ạ�nh  lệ�n  đạ� i  nạ$o  vi�  kiạ;  [vạ�� y  nệ�n]  vi�  kiạ  từớ� ng  rạHng
thiệ�n mu� c cu� ạ mí�nh đạ$  khại mớ� . Phạ� t co� ng, ngừới cừ�
phạ� t co� ng đi, hệ4  vi� ạ� y duo4 i tạy rạ phạ� t co� ng, thí� nhừ$ ng
mo� ng vuo� t  con đo�� ng  vạ�� t  kiạ  cu$ ng từ�  sạu lừng vi�  ạ� y
cu$ ng chí�ạ rạ; khi vi� ạ� y phạ� t co� ng, thí� cạ� i đạ)u rạ0n thệ�  rạ
cạ� i lừớ$ i [chệ�  đo� i], mạ�  vừớn đệ�n cho4  co�  bệ��nh, cho4  sừng
kiạ, ro) i du� ng đạ)u lừớ$ i mạ�  liệ�m liệ�m. Loạ� i nạ�y rạ� t nhiệ)u;
phu�  thệ(  cu� ạ nhừ$ ng ngừớ� i  ạ� y đệ)u lạ�  bạ�n thạ�n ho�  cạ)u
mong mạ�  đệ�n.

Bớ� i ví� vi� nạ�y truy cạ)u, vi� ạ� y muo� n phạ� t tạ� i, muo� n
no( i dạnh. To� t quạ� , co� ng nạ�ng kiạ cu$ ng co� , co� n co�  thệ(  tri�
bệ��nh, thiệ�n mu� c lạ� i nhí�n đừớ� c; nhừ thệ�  thạ�� t lạ�  ừng y� .
Con đo�� ng vạ�� t liệ)n thạ�y ngạy: ‘Ngừới chạOng phạ� i muo� n
phạ� t tạ� i? To� t, tạ sệ$  cho ngừới phạ� t tạ� i’. Kho� ng chệ�  đạ� i
nạ$o cu� ạ mo�� t ngừớ� i thừớ� ng thạ�� t lạ�  việ�� c quạ�  dệ4  dạ�ng. No�
co�  thệ(  kho� ng chệ�  rạ� t nhiệ)u ngừớ� i đệ�n tí�m vi� nạ�y đệ(  coi
bệ��nh, rạ� t nhiệ)u [ngừớ� i] đệ�n. Đừớ� c lạ0m, bệ�n nạ�y vi� ạ� y
đạng tri� bệ��nh, bệ�n kiạ con đo�� ng vạ�� t chí� thi� pho� ng việ�n
bạ�o  chí�  đạ�ng bạ� i  tuyệ�n  truyệ)n.  No�  kho� ng chệ�  ngừớ� i
thừớ� ng lạ�m nhừ$ ng việ�� c nhừ thệ� ; nhừng ngừớ� i đệ�n coi
bệ��nh mạ�  trạ�  í�t tiệ)n quạ�  thí� kho� ng đừớ� c, [no� ] sệ$  lạ�m chừ
vi� đạu đạ)u; thệ�  nạ�o chừ vi�  cu$ ng phạ� i đừạ nhiệ)u tiệ)n.
Dạnh lớ� i  đệ)u đừớ� c: đạ$  phạ� t tạ� i  lạ� i  no( i  dạnh; cu$ ng đạ$
đừớ� c lạ�m khí� co� ng sừ. Tho� ng thừớ� ng nhừ$ ng ngừớ� i nạ�y
kho� ng giạ�ng tạ�m tí�nh, điệ)u gí� cu$ ng dạ�m no� i; trớ� i lạ�  thừ�
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nhạ� t,  ho�  lạ�  thừ�  nhí�.  Ho�  dạ�m  no� i  ho�  lạ�  Vừớng  Mạ4u
Nừớng Nừớng, lạ�  Ngo� c Hoạ�ng Thừớ� ng Đệ�  giạ�ng trạ)n;
ho�  co� n dạ�m no� i ho�  lạ�  Phạ�� t. Ví� ho�  chừạ thạ�� t sừ�  trạ� i quạ
tu luyệ��n  tạ�m tí�nh,  nệ�n  ho�  luyệ��n  co� ng truy cạ)u  co� ng
nạ�ng; kệ� t quạ�  [ho� ] đạ$  chiệ�u mớ� i phu�  thệ(  [lạ� ] đo�� ng vạ�� t.

Co�  ngừớ� i co�  thệ(  nghí$: ‘Nhừ thệ�  co�  gí� xạ�u đạ�u; dạ4u
sạo kiệ�m tiệ)n, phạ� t tạ� i lạ�  đừớ� c ro) i, lạ� i co�  thệ(  no( i dạnh
nừ$ ạ’; co�  kho� ng í�t ngừớ� i suy nghí$ nhừ vạ�� y. To� i bạ�o vớ� i
mo� i ngừớ� i, thạ�� t rạ [con đo�� ng vạ�� t ạ� y] no�  co�  mu� c đí�ch, no�
kho� ng hệ)  giu� p chừ vi� mo�� t cạ� ch vo�  duyệ�n vo�  cớ� . Trong
vu$  tru�  nạ�y co�  [Phạ�p] ly� , go� i lạ�  ‘bạ� t thạ� t giạ�  bạ� t đạ0 c’. No�
đừớ� c  gí�?  ChạOng phạ� i  to� i  vừ� ạ  đệ)  cạ�� p  đệ�n  vạ�n  đệ)  nạ�y
sạo? No�  muo� n đừớ� c mo�� t  điệ(m tinh hoạ cu� ạ thạ�n thệ(
chừ vi� đệ(  tu thạ�nh hí�nh ngừớ� i; no�  sệ$  ớ�  trệ�n thạ�n thệ(
ngừớ� i mạ�  thu thạ�� p tinh hoạ cu� ạ con ngừớ� i. Mạ�  tinh hoạ
cu� ạ thạ�n thệ(  ngừớ� i chí�  co�  mo�� t phạ)n ạ� y; nệ�u muo� n tu
luyệ��n, thí� chí� co�  phạ)n ạ� y tho� i. Nệ�u chừ vi� đệ(  no�  lạ� y mạ� t,
thí�  chừ vi� đừ� ng nghí$  đệ�n tu luyệ��n nừ$ ạ; chừ vi� co� n tu
luyệ��n gí� nừ$ ạ đạ�y? Chừ vi� chạOng co� n gí� nừ$ ạ, thí� chừ vi�
hoạ�n toạ�n kho� ng tu luyệ��n đừớ� c. Co�  ngừớ� i co�  thệ(  no� i:
‘To� i cu$ ng kho� ng muo� n tu luyệ��n; to� i chí� muo� n phạ� t tạ� i;
co�  tiệ)n lạ�  đừớ� c ro) i;  lo gí�!’  To� i  no� i  vớ� i  chừ vi�,  chừ vi�
muo� n phạ� t tạ� i,  to� i giạ�ng đạ� o ly�  nạ�y rạ cho chừ vi�,  thí�
chừ vi�  sệ$  kho� ng nghí$ nhừ thệ�  nừ$ ạ. Ví�  sạo? Nệ�u no�  ly
khại kho� i thạ�n chừ vi�  từ�  sớ� m, thí�  chừ vi� sệ$  từ�  chi vo�
lừ� c. Từ�  đo�  trớ�  đi, cạ�  đớ� i sệ$  nhừ thệ� ; bớ� i ví� tinh hoạ con
ngừớ� i đạ$  bi� no�  lạ� y đi quạ�  nhiệ)u; [co� n] nệ�u no�  rớ� i kho� i
thạ�n chừ vi� muo�� n hớn, thí�  chừ vi� chí�nh lạ�  mo�� t ngừớ� i
thừ� c  vạ�� t;  nừ� ạ  đớ� i  vệ)  sạu  chừ  vi�  chí�  nạHm  dạ� i  trệ�n
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giừớ� ng hí�t thớ�  mạ�  tho� i. Chừ vi� co�  tiệ)n liệ��u co�  thệ(  tiệ�u?
Co�  dạnh  liệ��u  chừ  vi�  co�  thệ(  hừớ� ng  thu� ?  Co�  đạ�ng  sớ�
kho� ng?

Sừ�  tí�nh ạ� y trong nhừ$ ng ngừớ� i luyệ��n co� ng hiệ��n nạy
rạ� t no( i co�� m, co�  rạ� t nhiệ)u. [Đo�� ng vạ�� t] kho� ng chí�  [lạ�m]
phu�  thệ( ,  [no� ]  co� n  [co�  thệ( ]  giệ� t  nguyệ�n  thạ)n  cu� ạ  con
ngừớ� i, no�  chui vạ�o nệ�  hoạ�n cung cu� ạ ngừớ� i tạ, ngu�  ớ�
đạ�y. Nhí�n bệ)  ngoạ� i thí� lạ�  mo�� t ngừớ� i, nhừng no�  kho� ng
phạ� i lạ�  ngừớ� i;  hiệ��n nạy đạ$  xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng nạ�y.
Bớ� i ví� chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c cu� ạ nhạ�n loạ� i đạ$  phạ� t sinh
biệ�n hoạ� ; co�  ngừớ� i lạ�m điệ)u xạ�u, nệ�u chừ vi� no� i vớ� i ho�
rạHng ho�  đạ$  lạ�m điệ)u xạ�u, ho�  chạOng hệ)  tin. Ho�  cho rạHng
kiệ�m tiệ)n, truy cạ)u tiệ)n, phạ� t tạ� i, đo�  lạ�  điệ)u hệ� t sừ� c hớ� p
ly� , lạ�  điệ)u đu� ng đạ0n; ví� thệ�  mạ�  lạ�m hạ� i ngừớ� i khạ� c, lạ�m
thừớng to( n ngừớ� i khạ� c, ví� kiệ�m tiệ)n mạ�  kho� ng việ�� c ạ� c
nạ�o kho� ng lạ�m, điệ)u gí� ho�  cu$ ng dạ�m phạ� m. [Con đo�� ng
vạ�� t ạ� y] no�  kho� ng mạ� t, thí� no�  kho� ng đừớ� c; no�  giu� p chừ
vi� phạ� i chạ�ng lạ�  vo�  cớ� ? No�  muo� n đoạ� t nhừ$ ng thừ�  trệ�n
thạ�n chừ vi�. Tạ� t nhiệ�n nhừ to� i đạ$  giạ�ng, ngừớ� i tạ đệ)u ví�
quạn niệ��m cu� ạ mí�nh chạOng ngạy, tạ�m nới mí�nh chạOng
chí�nh mạ�  [từ� ] rừớ� c lạ� y rạ0 c ro� i.

Chu� ng  to� i  giạ�ng  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p.  Tu  luyệ��n
phạ�p mo� n nạ�y cu� ạ chu� ng to� i, chí� cạ)n chừ vi� giừ$  vừ$ ng
tạ�m tí�nh, nhạ� t chí�nh ạ�p bạ� ch tạ� , thí� chừ vi� kho� ng xuạ� t
hiệ��n bạ� t cừ�  vạ�n đệ)  gí�. Chừ vi� nệ�u chạOng giừ$  vừ$ ng tạ�m
tí�nh, chừ vi� truy cạ)u điệ)u nạ�y, truy cạ)u điệ)u khạ� c, chạ0 c
chạ0n sệ$  chiệ�u mớ� i rạ0 c ro� i. Co�  ngừớ� i chạOng dừ� t bo�  đừớ� c
nhừ$ ng thừ�  đạ$  luyệ��n trừớ� c đạ�y; chu� ng to� i giạ�ng luyệ��n
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co� ng  phạ� i  chuyệ�n  nhạ� t,  tu  luyệ��n  chạ�n  chí�nh  phạ� i
chuyệ�n nhạ� t. Chừ vi� chớ�  coi cạ� c khí� co� ng sừ việ� t sạ� ch;
to� i no� i vớ� i chừ vi� rạHng trong nhừ$ ng cuo� n sạ� ch ạ� y thừ�  gí�
cu$ ng co� , vạ�  gio� ng nhừ nhừ$ ng thừ�  ho�  luyệ��n; đo�  lạ�  rạ0n,
đo�  lạ�  cạ�o, đo�  lạ�  cho) n. Chừ vi� đo� c nhừ$ ng cuo� n sạ� ch đo� ,
[thí�] nhừ$ ng thừ�  ạ� y sệ$  từ�  trong chừ$  mạ�  nhạ�y rạ. To� i đạ$
giạ�ng, nhừ$ ng khí� co� ng sừ giạ�  ạ� y đo� ng hớn khí� co� ng sừ
chạ�n chí�nh rạ� t nhiệ)u lạ)n, chừ vi� kho� ng phạ�n biệ�� t đừớ� c
ro$ ;  do  đo�  mo� i  ngừớ� i  nhạ� t  đi�nh  phạ� i  giừ$  vừ$ ng  [tạ�m
tí�nh].  ỞQ  đạ�y  to� i  kho� ng no� i  chừ vi�  nhạ� t  đi�nh  phạ� i  tu
luyệ��n  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p;  chừ vi�  tu mo� n nạ�o  cu$ ng
đừớ� c.  Trong quạ�  khừ�  co�  mo�� t  cạ�u:  ‘Nghí�n nạ�m chạOng
đừớ� c  chí�nh  Phạ�p,  co� n  hớn  mo�� t  ngạ�y  tu  thiệ)n  cạ�o
hoạng’. Do đo� , nhạ� t đi�nh phạ� i giừ$  vừ$ ng [tạ�m tí�nh]; tu
luyệ��n chí�nh Phạ�p mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh, kho� ng tro�� n lạ4n
bạ� t kệ(  thừ�  gí� vạ�o tu, ngạy cạ�  y�  niệ��m cu$ ng kho� ng đừớ� c
thệ�m vạ�o. Phạ�p Luạ�n cu� ạ mo�� t so�  ngừớ� i bi� biệ�n hí�nh; ví�
sạo  biệ�n  hí�nh?  Ho�  no� i:  ‘To� i  co�  luyệ��n  co� ng  nạ�o  khạ� c
đạ�u?’ Nhừng mo4 i  khi luyệ��n co� ng, y�  niệ��m cu� ạ ho�  [lạ� i]
thệ�m vạ�o nhừ$ ng thừ�  ho�  từ� ng [luyệ��n] trừớ� c đạ�y; chạOng
phạ� i  lạ�  mạng thệ�m chu� ng vạ�o lạ�  gí�?  Vạ�n đệ)  phu�  thệ( ,
chu� ng to� i chí� giạ�ng đệ�n đạ�y.

Ngôn ngữ vũ trụ

‘Ngo� n ngừ$  vu$  tru� ’ lạ�  gí�? Đo�  lạ�  mo�� t ngừớ� i đo�� t nhiệ�n
co�  thệ(  no� i mo�� t loạ� i lớ� i no� i ky�  diệ��u bí� ạ(n, lí�u lo rí�u rí�t, lí�u
lo rí�u rí�t; [ho� ] no� i nhừ$ ng gí�, chí�nh ho�  cu$ ng chạOng biệ� t.
Ngừớ� i  co�  co� ng nạ�ng thạ tạ�m tho� ng co�  thệ(  hiệ(u đừớ� c
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ngu�  y�  đạ� i khạ� i, nhừng kho� ng thệ(  hiệ(u đừớ� c ngừớ� i kiạ
no� i cu�  thệ(  nhừ$ ng gí�. Ngoạ� i rạ co�  ngừớ� i co�  thệ(  no� i đừớ� c
nhiệ)u loạ� i ngo� n ngừ$  khạ� c nhạu. Co�  ngừớ� i co� n cho rạHng
[điệ)u  nạ�y]  thạ�� t  xuạ� t  sạ0 c,  nhí�n  nhạ�� n  đo�  lạ�  bạ�n  sừ� ,  lạ�
co� ng nạ�ng. [Thạ�� t rạ] no�  kho� ng phạ� i lạ�  co� ng nạ�ng, cu$ ng
kho� ng phạ� i lạ�  bạ�n sừ�  cu� ạ ngừớ� i tu luyệ��n, no�  kho� ng đạ� i
biệ(u cho tạ)ng cu� ạ chừ vi�. Vạ�� y no�  lạ�  gí�? Chí�nh lạ�  do từ
từớ� ng cu� ạ chừ vi� bi� mo�� t loạ� i linh thệ(  ngoạ� i lại kho� ng
chệ� ; chừ vi� lạ� i co� n cho rạHng to� t lạ0m, chừ vi� thạ�y hoạn
hy� , chừ vi� thạ�y cạo hừ� ng; chừ vi� cạ�ng cạo hừ� ng thí� no�
kho� ng chệ�  chừ vi� cạ�ng chạ0 c chạ0n hớn. Đạ$  lạ�  mo�� t ngừớ� i
tu luyệ��n  chạ�n chí�nh,  chừ vi�  chi�u đệ(  no�  kho� ng chệ�  lạ�
sạo? Hớn nừ$ ạ no�  đệ�n  từ�  tạ)ng vo�  cu� ng thạ�p;  do vạ�� y,
chu� ng  tạ  lạ�  nhừ$ ng  ngừớ� i  tu  luyệ��n  chạ�n  chí�nh,  nệ�n
[chu� ng tạ] kho� ng thệ(  chiệ�u mớ� i nhừ$ ng phiệ)n phừ� c đo�
đừớ� c.

Con ngừớ� i lạ�  trạ�n quy�  nhạ� t, lạ�  ạnh linh cu� ạ vạ�n vạ�� t;
chừ vi� chi�u đệ(  nhừ$ ng thừ�  ạ� y kho� ng chệ�  lạ�  sạo? Ngạy cạ� i
thạ�n thệ(  cu� ạ mí�nh chừ vi� cu$ ng chạOng thiệ� t, thạ�� t đạ�ng
buo) n thạy! Nhừ$ ng thừ�  ạ� y co�  thừ�  gạ0n lệ�n thạ�n ngừớ� i, co�
thừ�  kho� ng gạ0n lệ�n thạ�n ngừớ� i mạ�  cạ� ch thạ�n ngừớ� i mo�� t
đoạ� n; nhừng chu� ng thạo tu� ng chừ vi�, kho� ng chệ�  chừ vi�.
Chừ vi� muo� n no� i chu� ng liệ)n cho chừ vi� no� i, no� i cừ�  lí�u lo
rí�u rí�t cạ�  lệ�n. Co� n co�  thệ(  truyệ)n nừ$ ạ; ngừớ� i khạ� c muo� n
ho� c, dạ�m lớ� n mạ�� t mạ�  mớ�  miệ��ng rạ, thí� liệ)n no� i đừớ� c.
Ky�  thừ� c nhừ$ ng [linh thệ(  ạ� y] chu� ng đi thạ�nh từ� ng nho� m
từ� ng bạ)y; chừ vi� muo� n no� i lạ�  chu� ng liệ)n đệ�n đệ(  chừ vi�
no� i.
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Ví� sạo xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng nạ�y? Cu$ ng nhừ to� i đạ$
từ� ng  no� i,  chu� ng  cu$ ng  muo� n  đệ)  cạo  tạ)ng  cu� ạ  mí�nh;
nhừng ớ�  cho4  [chu� ng  ớ� ]  kho� ng  co�  kho(  mạ�  chi�u,  nệ�n
kho� ng thệ(  tu luyệ��n, kho� ng thệ(  đệ)  cạo [tạ)ng]. Chu� ng bệ�n
nghí$ rạ mo�� t cạ� ch: giu� p con ngừớ� i lạ�m việ�� c to� t; nhừng
chu� ng kho� ng biệ� t  ro$  thừ� c  hiệ��n  rạ sạo;  nhừng chu� ng
biệ� t rạHng nạ�ng lừớ� ng chu� ng phạ� t rạ co�  thệ(  co�  đo� i chu� t
tạ� c du� ng ừớ� c chệ�  đo� i vớ� i ngừớ� i mạng bệ��nh, co�  thệ(  tạ� m
thớ� i giạ� i trừ�  sừ�  đạu đớ� n cho bệ��nh nhạ�n, nhừng kho� ng
thệ(  tri� hệ� t bệ��nh; do vạ�� y chu� ng biệ� t cạ� ch khớ� i tạ� c du� ng
bạHng cạ� ch du� ng miệ��ng cu� ạ ngừớ� i tạ mạ�  phạ� t rạ; chuyệ��n
lạ�  nhừ vạ�� y.  Co�  ngừớ� i  go� i  đo�  lạ�  lớ� i  cu� ạ  trớ� i;  cu$ ng co�
ngừớ� i go� i đo�  lạ�  lớ� i cu� ạ Phạ�� t, [no� i thệ� ] lạ�  phí� bạ�ng Phạ�� t.
To� i no� i rạHng [ạ�n no� i nhừ thệ� ] thạ�� t lạ�  hạ�m ho) !

Mo� i ngừớ� i đệ)u biệ� t rạHng Phạ�� t kho� ng dệ4  mớ�  miệ��ng.
Nệ�u tạ� i kho� ng giạn nạ�y cu� ạ chu� ng tạ mạ�  mớ�  miệ��ng no� i,
co�  thệ(  o� ng [Phạ�� t] sệ$  gạ� y đo�� ng đạ� t cho nhạ�n loạ� i; điệ)u
ạ�y đạ�u co�  đừớ� c! Chạ�n đo�� ng ạ)m ạ)m nhừ thệ� . Co�  ngừớ� i
no� i: ‘Thiệ�n mu� c to� i thạ�y o� ng [Phạ�� t] no� i chuyệ��n vớ� i to� i’.
Kho� ng phạ� i o� ng ạ� y no� i vớ� i chừ vi�. Co�  ngừớ� i nhí�n thạ�y
Phạ�p thạ�n cu� ạ  to� i  cu$ ng lạ�m việ�� c  ạ� y;  [thừ� c rạ] kho� ng
phạ� i  lạ�  [Phạ�p thạ�n]  no� i  vớ� i  chừ vi�;  y�  niệ��m mạ�  Phạ�p
thạ�n xuạ� t  rạ co�  mạng thệo ạ�m thạnh lạ�� p  thệ( ,  chừ vi�
nghệ thạ�y  gio� ng  nhừ nghệ đừớ� c  Phạ�p  thạ�n  no� i  vạ�� y.
Tho� ng  thừớ� ng  Phạ�p  thạ�n  co�  thệ(  no� i  tạ� i  kho� ng  giạn
mí�nh đạng ớ� ;  nhừng sạu khi truyệ)n dạ4n quạ đạ�y thí�
chừ vi�  nghệ kho� ng  ro$  Phạ�p  thạ�n  no� i  gí�.  Bớ� i  ví�  khạ� i
niệ��m thớ� i-kho� ng cu� ạ hại kho� ng giạn lạ�  khạ� c nhạu; mo�� t
thớ� i thạ)n cu� ạ kho� ng giạn chu� ng tạ, từ� c lạ�  hại giớ�  đo) ng
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ho)  hiệ��n nạy. Nhừng tạ� i cạ� c đạ� i kho� ng giạn kiạ, thí� mo�� t
thớ� i  thạ)n cu� ạ chu� ng tạ lạ�  bạHng mo�� t  nạ�m; vạ�� y  so vớ� i
thớ� i giạn cu� ạ Phạ�p thạ�n thí� chạ�� m hớn.

Quạ�  khừ�  co�  cạ�u “mo�� t ngạ�y phừớng trớ� i, nghí�n nạ�m
mạ�� t đạ� t”; ạ� y lạ�  no� i vệ)  cạ� c thệ�  giớ� i đớn nguyệ�n kho� ng co�
khạ� i niệ��m kho� ng giạn vạ�  thớ� i giạn; chí�nh lạ�  nhừ$ ng thệ�
giớ� i mạ�  cạ� c Đạ� i  Giạ� c Giạ�  cừ ngu� ;  ví�  nhừ thệ�  giớ� i  Cừ� c
Lạ� c, thệ�  giớ� i Lừu Ly, thệ�  giớ� i Phạ�p Luạ�n, thệ�  giớ� i Liệ�n
Hoạ, v.v.; chí�nh lạ�  nhừ$ ng nới ạ� y. Co� n thớ� i giạn tạ� i cạ� c
đạ� i kho� ng giạn kiạ lạ� i nhạnh hớn [chu� ng tạ]; nệ�u chừ vi�
co�  thệ(  tiệ�p thu đừớ� c [ạ�m thạnh], thí� nghệ đừớ� c ho�  no� i
chuyệ��n; co�  ngừớ� i [co�  đừớ� c] thiệ�n nhí$ tho� ng, tại cu� ạ ho�
đạ$  khại mớ� ; nhừng lu� c co�  thệ(  nghệ ho�  no� i chuyệ��n, thí�
chừ vi� cu$ ng kho� ng nghệ ro$ .  Chừ vi�  nghệ gí�  cu$ ng nhừ
thệ� :  nhừ  tiệ�ng  chim  ho� t  hoạ�� c  tiệ�ng  mạ�y  hạ� t  quạy
nhạnh; nghệ kho� ng đừớ� c no�� i dung. Tạ� t nhiệ�n co�  ngừớ� i
co�  thệ(  nghệ đừớ� c ạ�m nhạ� c, co�  thệ(  nghệ đừớ� c [ngừớ� i tạ]
no� i  chuyệ��n.  Nhừng  no�  cạ)n  phạ� i  tho� ng  quạ  mo�� t  loạ� i
co� ng nạ�ng đo� ng vại tạ� i thệ( , đệ(  tiệ�u trừ�  sừ�  sại biệ�� t  vệ)
thớ� i giạn, truyệ)n cho đệ�n tại chừ vi�, [co�  vạ�� y] chừ vi� mớ� i
co�  thệ(  nghệ ro$  rạ�ng; chí�nh lạ�  tí�nh huo� ng nhừ vạ�� y. Co�
ngừớ� i no� i rạHng đo�  lạ�  ngo� n ngừ$  cu� ạ Phạ�� t, [thừ� c rạ] no�
hoạ�n toạ�n kho� ng phạ� i.

Mo�� t khi cạ� c Giạ� c Giạ�  gạ�� p mạ�� t, hại ngừớ� i chí�  [cạ)n]
mí�m cừớ� i,  liệ)n hiệ(u  nhạu ngạy.  Bớ� i  ví�  đạ�y  lạ�  truyệ)n
cạ�m từ duy kho� ng du� ng ạ�m thạnh; điệ)u tiệ�p nhạ�� n đừớ� c
co�  mạng thệo ạ�m thạnh lạ�� p thệ( . Khi ho�  mí�m cừớ� i, thí� y�
kiệ�n đạ$  trạo đo( i  xong ro) i.  Cu$ ng kho� ng chí�  du� ng hí�nh
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thừ� c [trạo đo( i] ạ� y, cu$ ng co�  lu� c [ho� ] du� ng mo�� t phừớng
phạ�p khạ� c. Mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t, trong Mạ�� t to� ng, cạ� c lạ� t-
mạ Tạ�y Tạ� ng chu�  tro� ng nhừ$ ng phệ�p thu�  ạ�n; tuy nhiệ�n
chừ vi� co�  ho� i cạ� c lạ� t-mạ vệ)  nhừ$ ng thu�  ạ�n ạ� y lạ�  gí�? Ho�
no� i vớ� i chừ vi� rạHng đo�  lạ�  yogạ vo�  thừớ� ng. Cu�  thệ(  lạ�  gí�?
Ho�  cu$ ng kho� ng biệ� t.  Ky�  thừ� c đo�  lạ�  ngo� n ngừ$  cu� ạ cạ� c
Đạ� i  Giạ� c  Giạ� .  Khi  co�  nhiệ)u  ngừớ� i,  [Đạ� i  Giạ� c  Giạ� ]  lạ�m
nhừ$ ng đạ� i thu�  ạ�n, tro� ng hệ� t sừ� c đệ�p mạ0 t, cạ� c loạ� i đạ� i
thu�  ạ�n; khi co�  í�t ngừớ� i, ho�  lạ�m nhừ$ ng tiệ(u thu�  ạ�n, tro� ng
cu$ ng rạ� t đệ�p mạ0 t; cạ� c loạ� i từ thệ�  tiệ(u thu�  ạ�n vo�  cu� ng
phừ� c tạ� p, vo�  cu� ng phong phu� , bớ� i ví� chu� ng lạ�  ngo� n ngừ$ .
Trừớ� c đạ�y nhừ$ ng điệ)u nạ�y đệ)u lạ�  thiệ�n cớ, [nạy] chu� ng
to� i đạ$  giạ�ng rạ. Nhừ$ ng gí� du� ng ớ�  Tạ�y Tạ� ng lạ�  mo�� t vạ� i
đo�� ng tạ� c  đớn thuạ)n dạ�nh cho luyệ��n co� ng; ho�  đạ$  quy
nạ� p chu� ng, hệ��  tho� ng hoạ�  [chu� ng]. Chu� ng chí� lạ�  mo�� t loạ� i
ngo� n ngừ$  đớn thuạ)n du� ng cho luyệ��n co� ng, hớn nừ$ ạ chí�
lạ�  mo�� t vạ� i hí�nh thừ� c đệ(  luyệ��n co� ng; [co� n] thu�  ạ�n chạ�n
chí�nh thí� rạ� t phừ� c tạ� p.

Sư phụ cấp gì cho học viên

Co�  ngừớ� i sạu khi gạ�� p to� i liệ)n bạ0 t tạy to� i, nạ0m lạ� y
mạ$ i  mạ�  kho� ng buo� ng.  Nhừ$ ng ngừớ� i  khạ� c  thạ�y ngừớ� i
kiạ cạ)m tạy, ho�  cu$ ng cạ)m tạy to� i. To� i hiệ(u đừớ� c trong
tạ�m ho�  nghí$ gí�. Co�  ngừớ� i muo� n bạ0 t tạy vớ� i Sừ phu� , cạ�m
thạ�y rạ� t cạo hừ� ng; co�  ngừớ� i nghí$ sệ$  đừớ� c mo�� t chu� t tí�n
từ� c, [nệ�n] cạ)m tạy lạ�  kho� ng co�  rớ� i rạ. Chu� ng to� i no� i vớ� i
mo� i  ngừớ� i  rạHng,  tu  luyệ��n  chạ�n  chí�nh  lạ�  việ�� c  cu� ạ  cạ�
nhạ�n chừ vi�; ớ�  đạ�y [chu� ng to� i] kho� ng chừ$ ạ bệ��nh khoệ�
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ngừớ� i,  [kho� ng]  cạ�p  cho  chừ  vi�  mo�� t  chu� t  tí�n  từ� c,
[kho� ng] giu� p chừ vi� chừ$ ạ bệ��nh; chu� ng to� i cu$ ng kho� ng
giạ�ng nhừ$ ng thừ�  ạ� y. Bệ��nh chừ vi� do to� i trừ� c tiệ�p chừ$ ạ
cho chừ vi�;  [ho� c việ�n] ớ�  điệ(m luyệ��n co� ng lạ�  do Phạ�p
thạ�n cu� ạ to� i chừ$ ạ; [ho� c việ�n] đo� c sạ� ch từ�  ho� c cu$ ng do
Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i chừ$ ạ. Chừ vi� từớ� ng rạHng chạ� m vạ�o
tạy  to� i  lạ�  co�  thệ(  tạ�ng  co� ng  đừớ� c  ừ?  Đo�  chạOng  phạ� i
chuyệ��n kho� i hạ� i hạy sạo?

Co� ng lạ�  dừ� ạ vạ�o tạ�m tí�nh bạ�n thạ�n mạ�  tu. Chừ vi�
kho� ng thừ� c tu, thí� co� ng ạ� y kho� ng thệ(  tạ�ng lệ�n đừớ� c, bớ� i
ví�  ớ�  đo�  no�  co�  tiệ�u chuạ(n tạ�m tí�nh.  Trong khi chừ vi�
tạ�ng  co� ng,  [tạ� i]  cạo  tạ)ng  co�  thệ(  nhí�n  thạ�y  tạ�m chạ�p
trừớ� c cu� ạ chừ vi�, cạ� i vạ�� t chạ� t kiạ vừ� t bo�  ro) i, trệ�n đí�nh
đạ)u sệ$  xuạ� t sinh mo�� t xí�ch đo�� . Hớn nừ$ ạ xí�ch đo��  nạ�y lạ�
mo�� t [hí�nh] thừ� c to) n tạ� i cu� ạ co� ng tru� ; xí�ch đo��  cạo bạo
nhiệ�u, co� ng tru�  cạo bạ�y nhiệ�u; no�  đạ� i biệ(u cho co� ng mạ�
bạ�n thạ�n chừ vi�  tu đừớ� c, cu$ ng đạ� i  biệ(u cho tạ�m tí�nh
cạo hạy thạ�p cu� ạ chừ vi�. Ngừớ� i khạ� c dạ4u lạ�  ại cạ�p thệ�m
cho chừ vi� bạo nhiệ�u cu$ ng kho� ng đừớ� c, thệ�m lệ�n mo�� t
chu� t [cu$ ng] kho� ng tru�  lạ� i đừớ� c; đệ)u bi� rớ� t xuo� ng. To� i
co�  thệ(  lạ�� p từ� c đừạ chừ vi�  đạ� t đệ�n “tạm hoạ tu�  đí�nh”;
nhừng chừ vi� vừ� ạ rạ kho� i cừ� ạ thí� co� ng lạ� i rớ� t xuo� ng. No�
kho� ng phạ� i [cu� ạ] chừ vi�, kho� ng phạ� i do chừ vi� tu đừớ� c,
kho� ng đạ�� t lệ�n đừớ� c; bớ� i ví� tiệ�u chuạ(n tạ�m tí�nh cu� ạ chừ
vi�  chừạ  đệ�n  đo� ,  nệ�n  ại  thệ�m  vạ�o  cu$ ng  kho� ng  thệ�m
đừớ� c; no�  hoạ�n toạ�n dừ� ạ vạ�o từ�  mí�nh mạ�  tu, tu luyệ��n
cạ� i tạ�m cu� ạ mí�nh. Tạ�ng co� ng lệ�n mo�� t  cạ� ch thừ� c chạ� t,
kho� ng ngừ� ng đệ)  cạo bạ�n thạ�n, đo) ng hoạ�  vớ� i đạ�� c tí�nh vu$
tru� , thí� chừ vi� mớ� i co�  thệ(  lệ�n đừớ� c. Co�  ngừớ� i tí�m to� i xin
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chừ$  ky� ; to� i kho� ng muo� n ky� . Mo�� t so�  ngừớ� i no� i rạHng Sừ
phu�  đạ$  cho [ho� ] chừ$  ky� ; ho�  muo� n hiệ(n thi�, muo� n tí�n từ� c
cu� ạ  Sừ  phu�  bạ�o  ho��  ho� .  Đo�  chạOng  phạ� i  lạ�  tạ�m  chạ�p
trừớ� c? Tu luyệ��n lạ�  do từ�  mí�nh, chừ vi� co� n giạ�ng tí�n từ� c
nạ�o đạ�y? Tu luyệ��n tạ� i  cạo tạ)ng mạ�  chừ vi�  co� n no� i vệ)
nhừ$ ng thừ�  ạ� y  lạ�  sạo? No�  co�  nghí$ạ gí�  đạ�u? No�  chí�  đệ(
chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i tho� i.

Co� ng mạ�  chừ vi� từ�  luyệ��n đừớ� c, tạ� i mừ� c cừ� c vi quạn,
cạ� c lạ� p từ�  cu� ạ co� ng ạ� y co�  cu� ng hí�nh dạ� ng gio� ng hệ�� t chừ
vi�. Khi tu luyệ��n xuạ� t kho� i thệ�  giạn phạ�p, thí� chừ vi� đạ$  lạ�
tu luyệ��n Phạ�� t thệ( . Co� ng đệ)u mạng hí�nh dạ�ng Phạ�� t thệ( ,
tro� ng đệ�p vo�  cu� ng, ngo) i trệ�n [toạ� ] sện; trệ�n mo4 i mo�� t vi
lạ� p  nho�  đệ)u  nhừ vạ�� y.  Co� n  co� ng cu� ạ  đo�� ng vạ�� t  đệ)u  lạ�
nhừ$ ng thừ�  nhừ cạ�o bệ� , rạ0n bệ� ; trệ�n cạ� c vi lạ� p nho�  tạ� i
mừ� c cừ� c vi quạn đệ)u lạ�  nhừ$ ng thừ�  ạ� y. Co� n co�  cạ� i [go� i
lạ� ] ‘tí�n từ� c’; [co�  ngừớ� i] khuạ�y khuạ�y trạ�  ro) i đừạ chừ vi�
uo� ng, dạ4u sạo no�  cu$ ng lạ�  co� ng. Ngừớ� i thừớ� ng chí� muo� n
tạ� m thớ� i giạ� i trừ�  sừ�  đạu kho( , [tạ� m thớ� i] đạ(y lu� i bệ��nh
tạ�� t vệ)  sạu nạ�y, ừ� c chệ�  [no� ]; ngừớ� i thừớ� ng du�  sạo vạ4n lạ�
ngừớ� i  thừớ� ng; ho�  co�  lạ�m cho thạ�n thệ(  ho�  xạ�u tệ��  thệ�
nạ�o đi nừ$ ạ, chu� ng tạ cu$ ng kho� ng quạn tạ�m. Chu� ng tạ lạ�
nhừ$ ng ngừớ� i tu luyệ��n, [nhừ thệ� ] to� i mớ� i ví� chừ vi� mạ�
giạ�ng rạ điệ)u nạ�y. Từ�  nạy trớ�  đi, mo� i ngừớ� i chớ�  co�  lạ�m
nhừ vạ�� y nừ$ ạ; tí�n từ� c nạ�o đi nừ$ ạ; dạ4u lạ�  gí�  đi nừ$ ạ thí�
cu$ ng tuyệ�� t đo� i kho� ng lạ� y nhừ$ ng thừ�  ạ� y. Co�  khí� co� ng sừ
no� i:  ‘Tạ phạ� t tí�n từ� c cho cạ� c vi�,  cạ� c  vi�  ớ�  cạ� c nới trệ�n
toạ�n quo� c đệ)u tiệ�p nhạ�� n đừớ� c’. Tiệ�p nhạ�� n gí� đạ�y? To� i
giạ�ng cho chừ vi� rạHng điệ)u ạ� y kho� ng co�  tạ� c du� ng gí� lớ� n;
cừ�  giạ�  thuyệ� t rạHng no�  co�  cho4  to� t, thí� chạOng quạ đệ(  cạ)u
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chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i mạ�  tho� i. Tuy nhiệ�n chu� ng tạ lạ�
ngừớ� i  tu  luyệ��n;  co� ng  lạ�  bạ�n  thạ�n  tu  xuạ� t  lại;  ngừớ� i
khạ� c phạ� t tí�n từ� c co� ng gí� cu$ ng kho� ng thệ(  đệ)  cạo tạ)ng
[cho  chu� ng  tạ]  đừớ� c;  chí�  đệ(  chừ$ ạ  bệ��nh  cho  ngừớ� i
thừớ� ng.  Nhạ� t  đi�nh  phạ� i  giừ$  tạ�m  cho  chí�nh;  việ�� c  tu
luyệ��n kho� ng ại thạy thệ�  đừớ� c đạ�u; chừ vi� từ�  mí�nh tu
luyệ��n mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh, mớ� i co�  thệ(  từ�  mí�nh đệ)  cạo
tạ)ng.

Vạ�� y to� i cạ�p gí�  cho mo� i ngừớ� i? Mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t,
chu� ng tạ co�  nhiệ)u ngừớ� i  chừạ từ� ng luyệ��n co� ng, thạ�n
thệ(  co�  bệ��nh; co�  nhiệ)u ngừớ� i tuy đạ$  luyệ��n co� ng nhiệ)u
nạ�m, nhừng vạ4n loạnh quạnh ớ�  [giại đoạ� n] khí�,  cu$ ng
chừạ co�  co� ng. Tạ� t nhiệ�n co�  mo�� t so�  vi� đạ$  chừ$ ạ bệ��nh cho
ngừớ� i tạ, [nhừng] chừ vi� lạ� i kho� ng biệ� t mí�nh lạ�m sạo
mạ�  tri� đừớ� c bệ��nh? Khi to� i giạ�ng vệ)  vạ�n đệ)  phu�  thệ( , to� i
đạ$  [tru� c  xuạ� t]  cạ� c  phu�  thệ(  mạng  trệ�n  thạ�n  thệ(  cu� ạ
nhừ$ ng ngừớ� i co�  thệ(  chạ�n tu Đạ� i Phạ�p; bạ� t kệ(  [phu�  thệ(
đo� ] lạ�  gí� đi nừ$ ạ; từ�  trong đệ�n ngoạ� i thạ�n thệ(  co�  thừ�  gí�
kho� ng to� t, toạ�n bo��  đệ)u đừớ� c vừ� t bo� . Ngừớ� i từ�  tu chạ�n
chí�nh khi đo� c Đạ� i Phạ�p nạ�y, cu$ ng đừớ� c thạnh ly�  thạ�n
thệ( ; hớn nừ$ ạ hoạ�n cạ�nh trong giạ đí�nh cu� ạ chừ vi� cu$ ng
đừớ� c thạnh ly� . Trừớ� c đạ�y nệ�u chừ vi� cu� ng thớ�  bạ� i vi�
cu� ạ cạ�o hoạ�� c cho) n, chừ vi� lạ�� p từ� c quạ�ng vừ� t đi; chu� ng
đệ)u bi� thạnh ly�  cho chừ vi� ro) i, kho� ng co� n to) n tạ� i nừ$ ạ.
Bớ� i ví� chừ vi� muo� n tu luyệ��n, nệ�n chu� ng to� i co�  thệ(  mớ�
cạ�nh cừ� ạ thuạ�� n tiệ��n nhạ� t, lạ�m nhừ$ ng việ�� c ạ� y cho chừ
vi�; nhừng chí� hạ� n cuo�� c cho nhừ$ ng ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n
chí�nh  mạ�  tho� i.  Tạ� t  nhiệ�n  co�  ngừớ� i  kho� ng  muo� n  tu
luyệ��n; đệ�n tạ�� n bạ�y giớ�  ho�  vạ4n chừạ hiệ(u rạ, nệ�n chu� ng
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to� i  kho� ng thệ(  quạ�n [ho� ]  đừớ� c;  [ngừớ� i  mạ� ]  chu� ng to� i
quạ�n lạ�  nhừ$ ng ại tu luyệ��n chạ�n chí�nh.

Co� n mo�� t  kiệ(u ngừớ� i:  trong quạ�  khừ�  ngừớ� i  tạ no� i
rạHng trệ�n thạ�n ho�  co�  phu�  thệ( , vạ�  bạ�n thạ�n ho�  cu$ ng cạ�m
giạ� c lạ�  co� . Nhừng sạu khi giu� p ho�  vừ� t bo�  [phu�  thệ( ] ro) i,
thí� cạ� i tạ�m bệ��nh cu� ạ ho�  lạ� i kho� ng dừ� t: ho�  cừ�  cạ�m giạ� c
nhừ trạ� ng thạ� i ạ� y vạ4n to) n tạ� i; ho�  cho rạHng vạ4n co� n; ạ� y
chí�nh lạ�  mo�� t loạ� i tạ�m chạ�p trừớ� c, go� i lạ�  ‘nghi tạ�m’. Dạ)n
dạ�  từ�  ho�  chiệ�u mớ� i cạ� i thừ�  kho� ng to� t ạ� y trớ�  lạ� i. Từ�  chừ
vi� phạ� i vừ� t bo�  cạ� i tạ�m ạ� y; hoạ�n toạ�n kho� ng to) n tạ� i [phu�
thệ(  nừ$ ạ đạ�u]. Co�  nhừ$ ng ngừớ� i mạ�  chu� ng to� i đạ$  xừ�  ly�  từ�
bạ� i ho� c trừớ� c, to� i đạ$  lạ�m nhừ$ ng việ�� c ạ� y ro) i, cạ� c phu�  thệ(
đạ$  đừớ� c vừ� t bo�  hệ� t ro) i.

Luyệ��n co� ng tạ� i tạ)ng thạ�p cu� ạ Đạ� o giạ yệ�u cạ)u [tạ� o]
mo�� t cớ sớ� : cạ)n hí�nh thạ�nh chu thiệ�n, mo�� t kho� i điệ)n cu� ạ
đạn  điệ)n  cạ)n  hí�nh  thạ�nh,  co� n  co�  nhừ$ ng  điệ)u  ớ�  cạ� c
phừớng diệ��n khạ� c cu$ ng cạ)n hí�nh thạ�nh. Chu� ng tạ ớ�  đạ�y
cạ)n đạ�� t Phạ�p Luạ�n, khí� cớ; hệ� t thạ�y cạ� c cớ chệ�  tu luyệ��n
v.v. rạ� t nhiệ)u, hớn vạ�n thừ� , tạ� t cạ�  thừ�  ạ� y đệ)u cạ�p cho
chừ vi�,  nhừ cạ� c chu� ng từ�  [đừớ� c] giệo vạ�o cho chừ vi�.
Sạu khi loạ� i bo�  bệ��nh cu� ạ chừ vi�, thí� nhừ$ ng gí� cạ)n lạ�m
đệ)u đừớ� c lạ�m, nhừ$ ng gí� cạ)n cạ�p sệ$  đừớ� c cạ�p toạ�n bo��
cho chừ vi�;  nhừ vạ�� y  chừ vi�  mớ� i  co�  thệ(  ớ�  trong phạ�p
mo� n nạ�y cu� ạ  chu� ng to� i  mạ�  thạ�� t  sừ�  tu luyệ��n  xuạ� t  lại.
Nệ�u  kho� ng,  nệ�u  chạOng cạ�p  gí�  cho chừ vi�,  thí�  [chí�]  lạ�
chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i. No� i thạOng rạ: co�  ngừớ� i kho� ng
giạ�ng tạ�m tí�nh, thí� chạOng thạ�  tạ�� p thệ(  thạo.
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Tu luyệ��n chạ�n chí�nh cạ)n phạ� i co�  trạ� ch nhiệ��m vớ� i
chừ vi�; nhừ$ ng ại từ�  tu cu$ ng đừớ� c nhừ thệ� , nhừng cạ)n
phạ� i lạ�  chạ�n tu; chu� ng to� i cạ�p tạ� t cạ�  nhừ$ ng điệ)u ạ� y cho
ngừớ� i chạ�n tu. To� i đạ$  giạ�ng rạHng phạ� i thạ�� t sừ�  dạ4n dạ0 t
chừ vi� nhừ cạ� c đệ��  từ� . Ngoạ� i rạ, [chừ vi�] nhạ� t đi�nh phạ� i
ho� c thạ�� t thạ�u Phạ�p ớ�  cạo tạ)ng, [phạ� i] biệ� t tu luyệ��n nhừ
thệ�  nạ�o;  nạ�m bo��  co� ng phạ�p đừớ� c  truyệ)n  dạ� y  hệ� t  đệ(
[chừ vi�] ho� c. Trong từớng lại chừ vi� co�  khạ�  nạ�ng sệ$  đạ� t
đệ�n tạ)ng rạ� t  cạo; [bạ�y giớ� ]  chừ vi�  chừạ y�  thừ� c đừớ� c
tạ)ng cạo đệ�n thệ� ; đạ0 c chí�nh quạ�  kho� ng thạ�nh vạ�n đệ) .
Chừ vi�  chí�  cạ)n  tu luyệ��n;  Phạ�p nạ�y to� i  đạ$  kệ� t  hớ� p từ�
[Phạ�p] tạ� i  cạ� c  tạ)ng khạ� c nhạu mạ�  giạ�ng; sạu nạ�y khi
chừ vi� tu luyệ��n tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu, chừ vi� sệ$  phạ� t
hiệ��n no�  đệ)u co�  tạ� c du� ng chí� đạ� o cho chừ vi�.

Lạ�  ngừớ� i  tu  luyệ��n,  đừớ� ng  đớ� i  từ�  nạy  vệ)  sạu  sệ$
đừớ� c cạ� i biệ�n; Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i sệ$  ạn bạ� i lạ� i cho chừ
vi�. An bạ� i nhừ thệ�  nạ�o? Ho� i tiệ�n trí�nh sinh mệ��nh cu� ạ
mo�� t  so�  ngừớ� i  co� n  co�  bạo nhiệ�u  [nạ�m]? Ngừớ� i  ạ� y  từ�
mí�nh cu$ ng chạOng biệ� t; co�  ngừớ� i co� n mo�� t nạ�m nừ$ ạ, nừ� ạ
nạ�m nừ$ ạ lạ�  co�  thệ(  mạ0 c bệ��nh nạ�� ng, hệ4  mạ0 c bệ��nh lạ�  bi�
luo� n mạ�y nạ�m liệ)n; co�  ngừớ� i co�  thệ(  bi� tạ0 c nghệ$n mạ� ch
mạ�u  nạ$o  hoạ�� c  bệ��nh  khạ� c,  hoạ�n  toạ�n  bạ� t  đo�� ng.  Tạ� i
đừớ� ng đớ� i từ�  nạy vệ)  sạu, ho� i chừ vi� tu luyệ��n sạo đạ�y?
Chu� ng to� i đệ)u giu� p chừ vi� thạnh ly�  hệ� t, kho� ng cho phệ�p
sừ�  kiệ��n nhừ thệ�  phạ� t sinh. Nhừng chu� ng to� i co�  lớ� i no� i
trừớ� c, chí�  co�  thệ(  giu� p ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n chí�nh lạ�m
nhừ$ ng  điệ)u  ạ� y;  tuy�  tiệ��n  lạ�m  cho  ngừớ� i  thừớ� ng  thí�
kho� ng thệ( ; no�  từớng đừớng vớ� i lạ�m điệ)u xạ�u. Sinh lạ$o
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bệ��nh từ�  nới ngừớ� i thừớ� ng co�  quạn hệ��  nhạ�n duyệ�n cu� ạ
no� ; kho� ng thệ(  tuy�  tiệ��n phạ�  hoạ� i.

Chu� ng to� i coi ngừớ� i tu luyệ��n lạ�  trạ�n quy�  nhạ� t, vạ�� y
nệ�n chí� co�  thệ(  lạ�m vạ�� y cho ngừớ� i tu luyệ��n. Lạ�m nhừ$ ng
gí�?  Nệ�u uy đừ� c cu� ạ sừ phu�  rạ� t  cạo,  cu$ ng co�  nghí$ạ lạ�
co� ng lừ� c cu� ạ sừ phu�  rạ� t cạo, thí�  o� ng co�  thệ(  tiệ�u [trừ� ]
nghiệ��p lừ� c cho chừ vi�. Co� ng cu� ạ sừ phu�  cạo thí� co�  thệ(
tiệ�u trừ�  đừớ� c rạ� t nhiệ)u; co� ng cu� ạ sừ phu�  thạ�p thí� chí� co�
thệ(  tiệ�u trừ�  mo�� t chu� t. Chu� ng to� i ví� du�  thệ�  nạ�y: lạ� y cạ� c
chu� ng nghiệ��p lừ� c trệ�n đừớ� ng đớ� i từ�  nạy vệ)  sạu cu� ạ chừ
vi� mạ�  tạ�� p trung lạ� i, [từ�  đo�  lạ� y rạ] tiệ�u trừ�  đi mo�� t phạ)n,
[ví�  nhừ]  tiệ�u  trừ�  mo�� t  nừ� ạ.  Nừ� ạ  co� n  lạ� i  chừ vi�  cu$ ng
kho� ng quạ no( i, [no� ] cạo hớn nu� i. Lạ�m sạo đạ�y? Co�  thệ(
khi chừ vi� đạ0 c Đạ� o, trong từớng lại sệ$  co�  nhiệ)u ngừớ� i
đừớ� c lớ� i í�ch; nhừ thệ� , co�  rạ� t nhiệ)u ngừớ� i sệ$  thạy chừ vi�
mạ�  đạ�m nhạ�� n mo�� t phạ)n. Tạ� t nhiệ�n đo� i vớ� i ho�  sệ$  kho� ng
đạ�ng kệ( . Chừ vi� co� n diệ4n luyệ��n rạ nhiệ)u thệ(  sinh mệ��nh;
vạ�  lạ� i  ngoạ� i  bạ�n  thạ�n  chu�  nguyệ�n  thạ)n,  pho�  nguyệ�n
thạ)n cu� ạ chừ vi� rạ co� n co�  rạ� t nhiệ)u ‘chừ vi�’ [khạ� c], đệ)u
thạy thệ�  chừ vi� mạ�  đạ�m nhạ�� n mo�� t phạ)n. Đệ�n lu� c chừ vi�
quạ kiệ�p nạ�n, thí� phạ)n co� n lạ� i kho� ng đạ�ng mạ�y. No� i lạ�
‘co� n lạ� i kho� ng đạ�ng mạ�y’, nhừng no�  co� n rạ� t lớ� n, chừ vi�
vạ4n kho� ng quạ đừớ� c; vạ�� y lạ�m thệ�  nạ�o đạ�y? [Cho4  ạ� y] sệ$
đừớ� c phạ�n thạ�nh vo�  so�  rạ� t nhiệ)u cạ� c phạ)n, đạ�� t tạ� i cạ� c
tạ)ng tu luyệ��n cu� ạ chừ vi�; lớ� i du� ng chu� ng đệ(  đệ)  cạo tạ�m
tí�nh cu� ạ chừ vi�, chuyệ(n hoạ�  nghiệ��p lừ� c cu� ạ chừ vi�, tạ�ng
co� ng cu� ạ chừ vi�.
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Hớn nừ$ ạ, mo�� t cạ�  nhạ�n mong muo� n tu luyệ��n, nhừng
đo�  đạ�u phạ� i chuyệ��n dệ4  dạ�ng. To� i đạ$  giạ�ng rạHng đạ�y lạ�
mo�� t  việ�� c  nghiệ�m tu� c phi thừớ� ng, ngoạ� i  rạ no�  lạ�  điệ)u
siệ�u xuạ� t [kho� i] ngừớ� i thừớ� ng; so sạ�nh vớ� i bạ� t kệ(  sừ�
việ�� c  gí�  nới  ngừớ� i  thừớ� ng  thí�  no�  cu$ ng  kho�  hớn.  No�
chạOng phạ� i  siệ�u  thừớ� ng  lạ�  gí�?  Do vạ�� y  so  vớ� i  việ�� c  gí�
trong ngừớ� i  thừớ� ng, thí�  yệ�u cạ)u đo� i  vớ� i  chừ vi�  cu$ ng
cạo hớn. Con ngừớ� i chu� ng tạ co�  nguyệ�n thạ)n; nguyệ�n
thạ)n lạ�  bạ� t diệ�� t. Nệ�u nguyệ�n thạ)n lạ�  bạ� t diệ�� t, mo� i ngừớ� i
thừ�  nghí$  coi, nguyệ�n thạ)n chừ vi�  trong hoạ� t đo�� ng xạ$
ho�� i  tạ� i  cạ� c  đớ� i  trừớ� c phạ� i  chạ�ng đạ$  từ� ng lạ�m nhừ$ ng
điệ)u xạ�u? Rạ� t co�  thệ( . Đạ$  từ� ng sạ� t sinh, đạ$  từ� ng thiệ�u nớ�
cu� ạ ại  nhừ$ ng thừ�  gí�,  hiệ�p đạ�p nhừ$ ng ại,  lạ�m to( n hạ� i
nhừ$ ng ại;  [tạ� t  cạ� ]  nhừ$ ng việ�� c  ạ� y  đệ)u đạ$  co�  thệ(  từ� ng
lạ�m. Nệ�u đu� ng nhừ thệ� , [thí�] khi chừ vi� ớ�  bệ�n nạ�y tu
luyệ��n, ho�  ớ�  bệ�n kiạ sệ$  thạ�y rạ� t  ro$  rạ�ng. [Nệ�u] chừ vi�
chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i  [thí�]  ho�  kho� ng quạn tạ�m đệ�n
chừ vi�; ho�  biệ� t chừ vi� [chí�] trí� hoạ$n vệ)  sạu; hiệ��n tạ� i chừ
vi� kho� ng hoạ�n [trạ�  thí�] từớng lại hoạ�n [trạ� ], từớng lại
hoạ�n [trạ� ] co� n nạ�� ng hớn. Do vạ�� y chừ vi� tạ� m thớ� i kho� ng
hoạ�n [trạ� ], [thí�] ho�  cu$ ng kho� ng lo.

Chừ vi�  no� i  chừ vi�  muo� n tu luyệ��n, ho�  kho� ng chi�u:
‘Ngừới muo� n tu luyệ��n, ngừới muo� n rớ� i đi; ngừới tạ�ng
co� ng ro) i, thí� tạ kho� ng đo�� ng đệ�n ngừới đừớ� c, tạ kho� ng
gạ)n ngừới đừớ� c nừ$ ạ,’ ho�  co�  thệ(  kho� ng chi�u. Ho�  du� ng
trạ�m phừớng ngạ�n kệ�  đệ(  cạ�n trớ�  chừ vi�, kho� ng cho chừ
vi� tu luyệ��n, ví� vạ�� y việ��n đệ�n đu�  loạ� i phừớng phạ�p đệ(  cạn
nhiệ4u chừ vi�, thạ�� m chí� đệ�n giệ� t chừ vi�. Tạ� t nhiệ�n chừ vi�
sệ$  kho� ng ví� đạng ngo) i đạ�  toạ�  nới đạ�y mạ�  đạ)u lí�ạ đi mạ� t;
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nhừ thệ�  kho� ng thệ( , bớ� i ví� cạ)n phạ� i phu�  hớ� p vớ� i trạ� ng
thạ� i xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng. Co�  thệ(  vừ� ạ rạ kho� i cừ� ạ liệ)n bi�
đu� ng xệ hới, ngạ$  từ�  trệ�n lạ)u xuo� ng, hoạ�� c xuạ� t hiệ��n cạ� c
nguy hiệ(m khạ� c; co�  thệ(  xuạ� t hiệ��n nhừ$ ng sừ�  việ�� c  nhừ
thệ� , rạ� t lạ�  nguy hiệ(m. Tu luyệ��n chạ�n chí�nh kho� ng hệ)  dệ4
dạ�ng nhừ chừ vi� từớ� ng từớ� ng đạ�u; [hệ4] chừ vi� muo� n tu
luyệ��n, thí� chừ vi� [liệ)n] tu luyệ��n lệ�n đừớ� c sạo? Nệ�u chừ
vi� tu luyệ��n mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh, thí� lạ�� p từ� c gạ�� p [nhừ$ ng
chuyệ��n]  nguy hiệ(m đệ�n sinh mệ��nh,  lạ�� p  từ� c vạ�p phạ� i
vạ�n đệ)  nạ�y. Co�  rạ� t nhiệ)u khí� co� ng sừ kho� ng dạ�m truyệ)n
co� ng đừạ con ngừớ� i lệ�n cạo tạ)ng. Tạ� i sạo? Chí�nh lạ�  [ví�]
ho�  kho� ng lạ�m đừớ� c điệ)u nạ�y, ho�  kho� ng bạ�o ho��  chừ vi�
đừớ� c.

Co�  nhiệ)u ngừớ� i truyệ)n [giạ�ng] Đạ� o trong quạ�  khừ� ,
ho�  chí� co�  thệ(  dạ� y mo�� t đo)  đệ�� ; ho�  duy ho��  đừớ� c mo�� t đo)  đệ��
lạ�  khạ�  lạ0m ro) i. Co� n trệ�n diệ��n ro�� ng thệ�  nạ�y, ngừớ� i bí�nh
thừớ� ng kho� ng dạ�m lạ�m. Nhừng tạ� i đạ�y chu� ng to� i giạ�ng
cho chừ vi� rạHng, to� i co�  thệ(  thừ� c hiệ��n việ�� c nạ�y, bớ� i ví� to� i
co�  vo�  so�  Phạ�p thạ�n, [vo� n] mạng đạ)y đu�  Phạ�p lừ� c thạ)n
tho� ng lớ� n phi thừớ� ng cu� ạ to� i, co�  thệ(  triệ(n hiệ��n nhừ$ ng
thạ)n tho� ng lớ� n, Phạ�p lừ� c rạ� t lớ� n. Hớn nừ$ ạ nhừ$ ng điệ)u
chu� ng to� i đạng lạ�m hiệ��n nạy cu$ ng kho� ng hệ)  đớn giạ�n
nhừ biệ(u hiệ��n co�  thệ(  thạ�y đừớ� c ớ�  chu� ng tạ; to� i cu$ ng
kho� ng phạ� i ví� mo�� t lu� c nhiệ�� t huyệ� t trong đạ)u mạ�  đừ� ng
rạ lạ�m [việ�� c nạ�y]. To� i co�  thệ(  no� i vớ� i chừ vi�, rạHng co�  rạ� t
nhiệ)u Đạ� i Giạ� c Giạ�  đệ)u đạng chạ�m chu�  thệo do$ i sừ�  việ�� c
nạ�y; đạ�y lạ�  vạ�o thớ� i ky�  mạ� t Phạ�p mạ�  chu� ng to� i truyệ)n
chí�nh Phạ�p mo�� t lạ)n cuo� i cu� ng. Chu� ng to� i thừ� c hiệ��n việ�� c
nạ�y cu$ ng kho� ng đừớ� c phệ�p sại so� t; [nệ�u chừ vi�] thạ�� t sừ�
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thệo con đừớ� ng chí�nh đạ� o mạ�  tu luyệ��n, [thí�] kho� ng ại
dạ�m đo�� ng đệ�n chừ vi�; hớn nừ$ ạ chừ vi� co�  Phạ�p thạ�n cu� ạ
to� i bạ�o ho�� , sệ$  kho� ng xuạ� t hiệ��n bạ� t kệ(  nguy hiệ(m gí�.

Nớ�  thí� phạ� i hoạ�n [trạ� ]; do vạ�� y trệ�n đừớ� ng tu luyệ��n
co�  thệ(  phạ� i gạ�� p mo�� t so�  điệ)u nguy hiệ(m. Nhừng khi gạ�� p
nhừ$ ng sừ�  việ�� c loạ� i  nạ�y, chừ vi�  sệ$  kho� ng sớ�  hạ$ i,  cu$ ng
kho� ng đệ(  cho chừ vi� thạ�� t sừ�  gạ�� p nguy hiệ(m. To� i co�  thệ(
dạ4n mo�� t so�  thí� du�  cho chừ vi�. Vạ�o thớ� i to� i giạ�ng bạ� i ớ�
Bạ0 c Kinh, co�  mo�� t ho� c việ�n, đạng đi xệ đạ� p quạ đừớ� ng;
vạ�o lu� c  đi trệ�n  đừớ� ng đệ�n  mo�� t  đoạ� n  quạ�nh,  thí�  mo�� t
chiệ�c xệ o� -to�  cạo cạ�p đạng rệ$  gạ�p ớ�  đo�  đo�� t nhiệ�n đu� ng
phạ� i vi� ho� c việ�n nạ�y cu� ạ chu� ng tạ; đạ�y lạ�  mo�� t nừ$  ho� c
việ�n đạ$  trệ�n 50 tuo( i. Chiệ�c xệ o� -to�  ạ� y đạ�m vạ�o bạ�  mo�� t
cạ� i, đạ�m rạ� t mạ� nh, nghệ thạ�y “bạng” mo�� t tiệ�ng vạ�o đạ)u,
đạ)u cu� ạ bạ�  đạ�� p đu� ng vạ�o mui xệ. Vạ�o lu� c ạ� y bạ�n chạ�n
cu� ạ ho� c việ�n nạ�y vạ4n co� n mạ0 c ớ�  bạ�n đạ� p, đạ)u đạ$  vạ vạ�o
[o� -to� ] ro) i; nhừng lạ� i kho� ng cạ�m thạ�y đạu. Kho� ng nhừ$ ng
kho� ng cạ�m thạ�y đạu, mạ�  cu$ ng kho� ng chạ�y mạ�u, cu$ ng
kho� ng co�  sừng. Ngừớ� i  lạ� i  xệ sớ�  hạ$ i  quạ� ,  nhạ�y vo�� i  rạ
kho� i xệ vạ�  ho� i bạ� , rạHng bi� đu� ng xệ co�  sạo kho� ng, rạHng
chu� ng tạ cạ)n đệ�n bệ��nh việ��n kho� ng? Bạ�  no� i kho� ng sạo
cạ� . Tạ� t nhiệ�n, tạ�m tí�nh ngừớ� i ho� c việ�n nạ�y cu� ạ chu� ng tạ
rạ� t cạo, nệ�n kho� ng gạ�y kho�  khạ�n gí�  cho ngừớ� i tạ. No� i
rạHng kho� ng sạo cạ� , nhừng mui xệ đạ$  bi� đạ�m lo$ m mo�� t
miệ�ng lớ� n.

Nhừ$ ng sừ�  việ�� c kiệ(u nhừ thệ�  lạ�  đệ�n đệ(  lạ� y đi [sinh]
mệ��nh [cu� ạ ngừớ� i tạ]; nhừng sệ$  kho� ng gạ�� p nguy hiệ(m
gí�. Trừớ� c đo�  chu� ng to� i dạ� y tạ� i trừớ� ng Đạ� i ho� c Cạ� t Lạ�m,
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co�  mo�� t ho� c việ�n từ�  co( ng chí�nh Đạ� i ho� c Cạ� t Lạ�m đi rạ;
đạng dạ0 t  xệ vừ� ạ đệ�n giừ$ ạ  thí�  hại  chiệ�c  xệ [o� -to� ]  đo�� t
ngo�� t chạ� y tớ� i kệ�p ngạy ạnh tạ vạ�o giừ$ ạ, tro� ng thạ�y thí�
nhừ lạ�  đạ�m ro) i;  nhừng [vi�  nạ�y]  kho� ng hệ)  sớ� .  Tho� ng
thừớ� ng chu� ng tạ gạ�� p nhừ$ ng tí�nh huo� ng nhừ thệ�  nạ�y
đệ)u kho� ng sớ�  hạ$ i;  tạ� i  đu� ng tí�ch tạ0 c  ạ� y, [hại chiệ�c] xệ
dừ� ng lạ� i, vạ�  kho� ng xạ�y rạ vạ�n đệ)  gí�.

Tạ� i  Bạ0 c  Kinh co� n co�  mo�� t  chuyệ��n  nừ$ ạ.  Mu� ạ Đo� ng
trớ� i mạu to� i hớn, ngừớ� i tạ cu$ ng đi ngu�  sớ� m hớn. Trệ�n
đừớ� ng pho�  chạOng co�  ại, rạ� t yệ�n tí$nh. Co�  mo�� t ho� c việ�n
đạng đạ� p xệ vo�� i vạ$  vệ)  nhạ� ; phí�ạ trừớ� c chí� co�  mo�� t chiệ�c
xệ  jệệp  đạng  chạ� y;  đạng  chạ� y  đạng  chạ� y,  đo�� t  nhiệ�n
chiệ�c xệ phạnh gạ�p. Anh nạ�y kho� ng hệ)  chu�  y� , vạ4n cạ0m
đạ)u đạ� p xệ tiệ�n lệ�n. Nhừng chiệ�c xệ jệệp kiạ đo�� t nhiệ�n
lu� i lạ� i, lu� i lạ� i cạ�p to� c, lu� i lạ� i rạ� t nhạnh; hại luo) ng lừ� c ạ� y
mạ�  gạ�� p nhạu, thí� đo�  cu$ ng lạ�  đệ�n đệ(  lạ� y đi [sinh] mệ��nh
[cu� ạ ạnh tạ]. Đu� ng vạ�o tí�ch tạ0 c mạ�  tro� ng nhừ đạ�m vạ�o
nhạu, thí� mo�� t luo) ng lừ� c đo�� t nhiệ�n kệ�o xệ đạ� p cu� ạ ạnh
ạ�y lạ� i mo�� t đoạ� n nừ� ạ mệ� t; ngoạ� i rạ chiệ�c xệ jệệp cu$ ng
phạnh đừ� ng lạ� i  ngạy trừớ� c bạ�nh xệ cu� ạ ạnh tạ; co�  lệ$
ngừớ� i lạ� i trong xệ đạ$  phạ� t hiệ��n rạHng phí�ạ sạu co�  ngừớ� i.
Lu� c  ạ� y  ngừớ� i  ho� c  việ�n  nạ�y  cu$ ng  kho� ng  sớ�  hạ$ i;  no� i
chung lu� c gạ�� p tí�nh huo� ng nhừ thệ�  thí� kho� ng sớ�  hạ$ i; co�
thệ(  sạu  nạ�y  mớ� i  thạ�y  sớ� .  Điệ)u  mạ�  ạnh  ạ� y  nghí$  đệ�n
trừớ� c tiệ�n lạ� : ‘AK i chạ� , ại đạ$  kệ�o mí�nh lạ� i nhí�, mí�nh phạ� i
cạ�m ớn ngừớ� i ạ� y’. [Anh tạ] quạy đạ)u lạ� i vừ� ạ đi�nh no� i
cạ�m ớn,  thí�  thạ�y  trệ�n  đừớ� ng chạOng  co�  mo�� t  ại,  hoạ�n
toạ�n yệ�n tí$nh. Anh ạ�y lạ�� p từ� c hiệ(u rạ: Chí�nh lạ�  Sừ phu�
bạ�o ho��  mí�nh ro) i!
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Co� n mo�� t sừ�  kiệ��n nừ$ ạ ớ�  Trừớ� ng Xuạ�n. Co�  ho� c việ�n
mạ�  bệ�n cạ� nh nhạ�  lạ�  mo�� t cạo o� c đạng xạ�y; hiệ��n nạy cạ� c
toạ�  nhạ�  nạ�y đừớ� c xạ�y rạ� t cạo; giạ�n giạ�o cu� ạ no�  toạ�n lạ�
nhừ$ ng o� ng sạ0 t dạ�y hại tạ� c, dạ� i bo� n mệ� t. Ho� c việ�n nạ�y
vừ� ạ rạ kho� i nhạ�  kho� ng xạ thí� mo�� t chiệ�c o� ng sạ0 t từ�  trệ�n
tạ)ng cạo kiạ  rới  thạOng đừ� ng xuo� ng,  lạo  thạOng xuyệ�n
vạ�o đí�nh đạ)u cu� ạ ạnh nạ�y; mo� i ngừớ� i trệ�n pho�  tro� ng
thạ�y thạ�y đệ)u kinh sớ� . Anh tạ no� i: ‘Ai vo4  to� i thệ�?’ Anh
ạ�y  vạ4n  từớ� ng rạHng ại  đo�  đạng vo4  lệ�n  đạ)u  cu� ạ  mí�nh.
Đu� ng lu� c tí�ch tạ0 c quạy đạ)u nhí�n lạ� i, [ạnh tạ] thạ�y trệ�n
đí�nh  đạ)u  [mí�nh]  lạ�  mo�� t  Phạ�p  Luạ�n  lớ� n  đạng  quạy;
chiệ�c o� ng sạ0 t  thuạ�� n  thệo đạ)u mạ�  trừớ� t xuo� ng. Trừớ� t
xong no�  cạ0m dừ� ng đừ� ng xuo� ng đạ� t.  Nệ�u [o� ng sạ0 t] ạ� y
mạ�  thạ�� t sừ�  cạ0m vạ�o thạ�n ngừớ� i, thí� mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$
xệm, no�  nạ�� ng nhừớ� ng ạ� y, thí� nhừ lạ�  xuyệ�n quạ kệ�o ho)
lo� , xuyệ�n mo�� t cạ� i lạ�  từ�  trệ�n xuo� ng dừớ� i; rạ� t nguy hiệ(m
vạ�� y.

Sừ�  tí�nh loạ� i nạ�y rạ� t nhiệ)u, kho� ng tí�nh đệ�m đừớ� c;
nhừng kho� ng xuạ� t hiệ��n nguy hiệ(m. Sừ�  việ�� c nạ�y kho� ng
phạ� i  ại  cu$ ng gạ�� p;  nhừ$ ng ngừớ� i  cạ�  biệ�� t  cu� ạ  chu� ng tạ
mớ� i gạ�� p.  Co�  gạ�� p cu$ ng vạ�� y,  kho� ng gạ�� p cu$ ng vạ�� y,  đạ�m
bạ�o lạ�  chừ vi�  sệ$  kho� ng xuạ� t hiệ��n nguy hiệ(m gí�;  điệ(m
nạ�y to� i co�  thệ(  đạ�m bạ�o đừớ� c. Co�  mo�� t so�  ho� c việ�n, ho�
kho� ng chiệ(u thệo yệ�u cạ)u tạ�m tí�nh mạ�  lạ�m, chí�  luyệ��n
đo�� ng tạ� c kho� ng tu tạ�m tí�nh; ho�  kho� ng thệ(  đừớ� c xệm lạ�
ngừớ� i luyệ��n co� ng.

Giạ�ng đệ�n việ�� c Sừ phu�  cạ�p nhừ$ ng gí�,  đo�  lạ�  nhừ$ ng
thừ�  to� i  cạ�p cho mo� i  ngừớ� i.  Cạ� c Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i  sệ$
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liệ�n tu� c bạ�o ho��  cho đệ�n khi chừ vi�  co�  thệ(  từ�  bạ�o ho��
đừớ� c  bạ�n  thạ�n  mí�nh;  khi  ạ� y  chừ vi�  đạ$  xuạ� t  kho� i  tu
luyệ��n thệ�  giạn phạ�p ro) i, đạ$  đạ0 c Đạ� o. Nhừng chừ vi� cạ)n
phạ� i từ�  hạ�nh xừ�  nhừ lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n chí�nh, thí�
mớ� i co�  thệ(  lạ�m điệ)u ạ� y đừớ� c. Co�  ngừớ� i trong tạy cạ)m
cuo� n sạ� ch cu� ạ to� i, trệ�n đừớ� ng pho�  lớ� n vừ� ạ đi vừ� ạ hệ� t
to lệ�n rạHng: ‘Co�  Ly�  Sừ phu�  bạ�o ho��  thí� kho� ng sớ�  xệ hới
đạ�m’.  Đo�  lạ�  phạ�  hoạ� i  Đạ� i  Phạ�p,  sệ$  kho� ng bạ�o ho��  loạ� i
ngừớ� i nạ�y; thừ� c rạ cạ� c đệ��  từ�  chạ�n tu sệ$  kho� ng lạ�m nhừ
vạ�� y.

Trường năng lượng

Chung quạnh chu� ng tạ khi luyệ��n co� ng co�  xuạ� t hiệ��n
mo�� t  trừớ� ng; trừớ� ng ạ� y lạ�  trừớ� ng gí�? Co�  ngừớ� i  no� i  lạ�
trừớ� ng khí�, trừớ� ng từ� , trừớ� ng điệ��n. Thừ� c rạ chừ vi� go� i
đo�  lạ�  trừớ� ng gí� thí� cu$ ng kho� ng đu� ng, bớ� i ví� vạ�� t chạ� t mạ�
trừớ� ng nạ�y bạo hạ�m lạ�  cừ� c ky�  phong phu� . Vạ�� t chạ� t cạ�u
thạ�nh trong tạ� t cạ�  cạ� c kho� ng giạn cu� ạ vu$  tru�  chu� ng tạ,
hạ)u  nhừ đệ)u  co�  trong co� ng nạ�y;  chu� ng to� i  go� i  đo�  lạ�
trừớ� ng nạ�ng lừớ� ng lạ�  thí�ch hớ� p hớn; do vạ�� y chu� ng to� i
tho� ng thừớ� ng go� i đo�  lạ�  ‘trừớ� ng nạ�ng lừớ� ng’.

Trừớ� ng  ạ� y  co�  tạ� c  du� ng  gí�?  Nhừ mo� i  ngừớ� i  biệ� t,
nhừ$ ng ngừớ� i tu luyệ��n chí�nh Phạ�p chu� ng tạ đệ)u co�  mo�� t
loạ� i  cạ�m giạ� c  thệ�  nạ�y:  ví�  đạ$  tu luyệ��n chí�nh Phạ�p,  ho�
giạ�ng từ�  bi, ho�  đo) ng hoạ�  vớ� i đạ�� c tí�nh Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n
cu� ạ  vu$  tru� ;  do vạ�� y  cạ� c  ho� c  việ�n chu� ng tạ ngo) i  trong
trừớ� ng nạ�y đệ)u co�  cạ�m thu� , rạHng trong từ từớ� ng kho� ng
co�  niệ��m  đạ)u  nạ�o  xạ�u;  hớn  nừ$ ạ  rạ� t  nhiệ)u  ho� c  việ�n
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chu� ng  tạ  ngo) i  tạ� i  đạ�y  thạ�� m  chí�  kho� ng  nghí$  đệ�n  hu� t
thuo� c, cạ�m thạ�y bạ)u kho� ng khí� hệ� t sừ� c to� t lạ�nh, hệ� t sừ� c
thoạ� i  mạ� i;  đo�  chí�nh  lạ�  [ví�]  nạ�ng lừớ� ng mạ�  ngừớ� i  tu
luyệ��n chí�nh Phạ�p mạng thệo [bệ�n mí�nh]; trong phạ� m
vi cu� ạ trừớ� ng nạ�y thí� [no� ] khớ� i tạ� c du� ng ạ� y. Từớng lại
từ�  khi  chừ vi�  ho� c  xong lớ� p  nạ�y  trớ�  đi,  hạ)u  hệ� t  mo� i
ngừớ� i chu� ng tạ đệ)u sệ$  co�  co� ng, thạ�� t sừ�  xuạ� t hiệ��n co� ng;
bớ� i ví�  [nhừ$ ng thừ� ] mạ�  to� i truyệ)n [vạ� ] cạ�p cho chừ vi�
đệ)u lạ�  nhừ$ ng thừ�  tu luyệ��n chí�nh Phạ�p; bạ�n thạ�n chừ vi�
cu$ ng cạ)n chiệ(u thệo tiệ�u chuạ(n tạ�m tí�nh mạ�  từ�  đạ�� t yệ�u
cạ)u cho mí�nh. Tuy�  thệo việ�� c chừ vi� luyệ��n co� ng kho� ng
ngừ� ng, chiệ(u thệo yệ�u cạ)u tạ�m tí�nh cu� ạ chu� ng to� i mạ�
tu luyệ��n, [thí�] nạ�ng lừớ� ng cu� ạ chừ vi� sệ$  dạ)n dạ)n ngạ�y
cạ�ng lớ� n [mạ� nh].

Chu� ng tạ giạ�ng đo��  ky�  đo��  nhạ�n, pho(  đo��  chu� ng sinh;
do đo�  Phạ�p Luạ�n xoạ�y vạ�o trong đo��  bạ�n thạ�n, xoạ�y rạ
ngoạ� i  đo��  nhạ�n.  Khi xoạ�y rạ ngoạ� i  thí�  no�  phạ� t  pho� ng
nạ�ng lừớ� ng, co�  í�ch cho ngừớ� i khạ� c; nhừ vạ�� y, ại ớ�  trong
vu� ng chệ phu�  cu� ạ trừớ� ng nạ�ng lừớ� ng cu� ạ chừ vi�  đệ)u
đừớ� c lớ� i í�ch; ho�  co�  thệ(  cạ�m thạ�y rạ� t thoạ� i mạ� i. Bạ� t kệ(  lạ�
chừ vi� đi ngoạ� i pho� , tạ� i đớn vi� [co� ng tạ� c], [hạy] ớ�  nhạ�
cu$ ng vạ�� y, đệ)u co�  tạ� c du� ng nhừ thệ� . [Đo� i vớ� i] ngừớ� i ớ�
trong phạ� m vi trừớ� ng cu� ạ chừ vi�, co�  thệ(  chừ vi� kho� ng
co�  y�  [mạ�  đạ$ ]  điệ)u chí�nh thạ�n thệ(  cu� ạ  ho� ;  bớ� i  ví�  loạ� i
trừớ� ng nạ�y co�  thệ(  điệ)u chí�nh lạ� i hệ� t thạ�y cạ� c trạ� ng thạ� i
kho� ng  đu� ng  đạ0n.  Thạ�n  thệ(  con ngừớ� i  kho� ng nệ�n  co�
bệ��nh; co�  bệ��nh lạ�  thuo�� c vệ)  trạ� ng thạ� i kho� ng đu� ng đạ0n;
no�  {trừớ� ng nạ�ng lừớ� ng} co�  thệ(  điệ)u chí�nh lạ� i trạ� ng thạ� i
kho� ng đu� ng đạ0n nạ�y.  Ngừớ� i  mạng từ từớ� ng xạ�u,  khi
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nghí$  đệ�n  nhừ$ ng  thừ�  kho� ng  đu� ng  đạ0n,  gạ�� p  tạ� c  du� ng
mạ� nh mệ$  cu� ạ trừớ� ng cu� ạ chừ vi�, cu$ ng co�  thệ(  thạy đo( i
từ từớ� ng cu� ạ ho� , co�  thệ(  khi ạ� y ho�  liệ)n kho� ng nghí$ việ�� c
xạ�u nừ$ ạ. Co�  thệ(  co�  ngừớ� i muo� n [nhu� c] mạ�  ngừớ� i khạ� c,
đo�� t nhiệ�n lạ� i thạy đo( i từ từớ� ng, kho� ng nghí$ đệ�n [nhu� c]
mạ�  nừ$ ạ. Chí� co�  trừớ� ng nạ�ng lừớ� ng cu� ạ tu luyệ��n chí�nh
Phạ�p mớ� i co�  tạ� c du� ng nhừ vạ�� y. Do đo�  trong Phạ�� t giạ�o
quạ�  khừ�  co�  cạ�u rạHng: “Phạ�� t quạng pho(  chiệ�u, lệ4  nghí$ạ
việ�n minh”, chí�nh lạ�  y�  nghí$ạ nạ�y.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền công như 
thế nào

Chu� ng tạ co�  nhiệ)u ho� c việ�n sạu khi vệ)  [nhạ� ], cạ�m
thạ�y co� ng phạ�p [nạ�y] rạ� t to� t, muo� n truyệ)n cạ�p cho bạ� n
bệ�  thạ�n quyệ�n. Co�  thệ( ; chừ vi� co�  thệ(  truyệ)n, truyệ)n cho
ại cu$ ng đừớ� c. Nhừng co�  mo�� t điệ(m, chu� ng to� i cạ)n no� i ro$
cho mo� i ngừớ� i; chu� ng to� i cạ�p cho mo� i ngừớ� i nhiệ)u thừ�
nhừ thệ� , vo� n kho� ng thệ(  lạ� y giạ�  tri� [tiệ)n] mạ�  đo lừớ� ng
đừớ� c. Ví� sạo cạ�p cho mo� i ngừớ� i? Lạ�  đệ(  chừ vi� tu luyệ��n;
chí� co�  tu luyệ��n, mớ� i co�  thệ(  cạ�p cho chừ vi� nhừ$ ng thừ�
ạ� y.  Cu$ ng  co�  nghí$ạ  lạ� ,  khi  chừ  vi�  truyệ)n  co� ng  trong
từớng  lại,  kho� ng  đừớ� c  du� ng  nhừ$ ng  thừ�  nạ�y  đệ(  cạ)u
dạnh cạ)u lớ� i; do đo�  chừ vi� kho� ng đừớ� c gio� ng nhừ to� i
mớ�  lớ� p thu phí�. Bớ� i ví� chu� ng to� i cạ)n in sạ� ch, in tạ� i liệ��u,
đi cạ� c nới đệ(  truyệ)n co� ng, [nệ�n] cạ)n phí� to( n. Trệ�n toạ�n
quo� c, ho� c phí� cu� ạ chu� ng to� i đạ$  lạ�  thạ�p nhạ� t, trong khi
nhừ$ ng thừ�  chu� ng to� i  cạ�p lạ� i  lạ�  nhiệ)u nhạ� t; chu� ng to� i
thạ�� t sừ�  đừạ con ngừớ� i lệ�n cạo tạ)ng; điệ)u nạ�y bạ�n thạ�n
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chừ vi�  thệ(  nghiệ��m đừớ� c. Lạ�  mo�� t  ho� c việ�n Phạ�p Luạ�n
Đạ� i Phạ�p, từớng lại chừ vi� [nệ�u] rạ truyệ)n co� ng, đo� i vớ� i
chừ vi� chu� ng to� i co�  hại yệ�u cạ)u [nhừ sạu]:

Ýệ�u cạ)u thừ�  nhạ� t lạ�  kho� ng đừớ� c thu phí�. Chu� ng to� i
cạ�p cho chừ vi� nhiệ)u thừ�  nhừ thệ� , kho� ng phạ� i đệ(  chừ vi�
phạ� t  tạ� i,  cạ)u  dạnh, mạ�  lạ�  đệ(  đo��  chừ vi�,  đệ(  chừ vi�  tu
luyệ��n. Nệ�u chừ vi� thu phí�, thí� Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i sệ$  thu
ho) i lạ� i toạ�n bo��  tạ� t cạ�  nhừ$ ng gí� [đạ$  từ� ng cạ�p cho] chừ vi�;
nhừ vạ�� y, chừ vi� kho� ng co� n lạ�  ngừớ� i cu� ạ Phạ�p Luạ�n Đạ� i
Phạ�p  chu� ng  to� i  nừ$ ạ,  điệ)u  chừ vi�  truyệ)n  cu$ ng kho� ng
phạ� i lạ�  Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p cu� ạ chu� ng to� i. Khi chừ vi�
truyệ)n co� ng thí� kho� ng [đừớ� c] cạ)u dạnh cạ)u lớ� i; [mạ� ] từ�
nguyệ��n phu� c vu�  mo� i ngừớ� i. Nhừ$ ng ho� c việ�n cu� ạ chu� ng
to� i ớ�  cạ� c nới trệ�n toạ�n quo� c đệ)u lạ�m nhừ thệ� , cạ� c phu�
đạ� o việ�n mo� i nới cu$ ng từ�  ho�  lạ�m gừớng. Đệ�n ho� c co� ng
cu� ạ chu� ng to� i, chí� cạ)n chừ vi� muo� n ho� c, lạ�  chừ vi� đệ�n
ho� c tho� i; chu� ng to� i co�  thệ(  co�  trạ� ch nhiệ��m vớ� i chừ vi�;
mo�� t xu cu$ ng kho� ng lạ� y.

Ýệ�u cạ)u thừ�  hại lạ�  kho� ng đừớ� c tro�� n lạ4n nhừ$ ng gí�
cu� ạ  cạ�  nhạ�n  vạ�o  trong  Đạ� i  Phạ�p.  Trong  quạ�  trí�nh
truyệ)n co� ng, bạ� t kệ(  lạ�  thiệ�n mu� c cu� ạ chừ vi� đạ$  khại mớ�
cu$ ng vạ�� y, chừ vi� đạ$  nhí�n thạ�y đừớ� c gí� cu$ ng vạ�� y, đạ$  xuạ� t
đừớ� c  nhừ$ ng  co� ng nạ�ng nạ�o  cu$ ng  vạ�� y,  chừ vi�  kho� ng
đừớ� c du� ng nhừ$ ng gí�  mí�nh thạ�y mạ�  giạ�ng Phạ�p Luạ�n
Đạ� i Phạ�p cu� ạ chu� ng to� i. Mo�� t chu� t sừ�  tí�nh mạ�  chừ vi� ớ�
nới tạ)ng ạ� y nhí�n thạ�y đừớ� c co�  thệ(  quạ�  sại khạ� c, quạ�  ừ
sại  biệ�� t  so  vớ� i  hạ�m  nghí$ạ  chạ�n  chí�nh  cu� ạ  Phạ�p  mạ�
chu� ng to� i giạ�ng. Do vạ�� y từ�  nạy trớ�  đi khi chừ vi� truyệ)n
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co� ng, phạ� i hệ� t sừ� c chu�  y�  điệ)u nạ�y; co�  nhừ vạ�� y mớ� i co�
thệ(  đạ�m bạ�o nhừ$ ng gí� nguyệ�n go� c cu� ạ Phạ�p Luạ�n Đạ� i
Phạ�p chu� ng to� i lạ�  bạ� t biệ�n.

Cu$ ng  kho� ng  cho  phệ�p  thệo  phừớng  thừ� c  truyệ)n
co� ng nạ�y cu� ạ to� i, kho� ng cho phệ�p du� ng hí�nh thừ� c mớ�
lớ� p  lớ� n  giạ�ng Phạ�p  nhừ to� i;  chừ vi�  kho� ng  thệ(  giạ�ng
Phạ�p. Bớ� i ví� nhừ$ ng gí� to� i giạ�ng, y�  nghí$ạ rạ� t sạ�u xạ, kệ� t
hớ� p vớ� i nhừ$ ng điệ)u tạ� i cạo tạ)ng mạ�  giạ�ng. Chừ vi�  tu
luyệ��n tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu, trong từớng lại sạu khi
chừ vi� đệ)  cạo [tạ)ng], chừ vi� nghệ lạ� i bạ�ng thạ�u ạ�m nạ�y,
chừ vi�  sệ$  kho� ng ngừ� ng đệ)  cạo;  chừ vi�  kho� ng ngừ� ng
nghệ, thí� chừ vi� sệ$  cừ�  mạ$ i co�  đừớ� c lí$nh ho�� i mớ� i, co�  thu
hoạ� ch mớ� i;  đo� c sạ� ch lạ� i  cạ�ng nhừ vạ�� y.  Nhừ$ ng lớ� i  to� i
giạ�ng đạ$  kệ� t hớ� p vớ� i nhừ$ ng điệ)u rạ� t cạo thạ�m; do vạ�� y
chừ  vi�  kho� ng  thệ(  giạ�ng  đừớ� c  Phạ�p  nạ�y.  Kho� ng  cho
phệ�p chừ vi�  du� ng lớ� i  no� i  nguyệ�n go� c cu� ạ to� i  mạ�  no� i
thạ�nh lớ� i cu� ạ chừ vi�;  nệ�u kho� ng, đo�  chí�nh lạ�  hạ�nh vi
tro�� m Phạ�p. Chừ vi� chí� co�  thệ(  du� ng lớ� i nguyệ�n go� c cu� ạ
to� i mạ�  giạ�ng, [no� i] thệ�m rạHng Sừ phu�  đạ$  giạ�ng nhừ vạ�� y,
rạHng trong sạ� ch đạ$  việ� t nhừ vạ�� y; chí� co�  thệ(  no� i nhừ thệ� .
Tạ� i sạo? Bớ� i ví� mo�� t khi chừ vi� no� i nhừ thệ� , thí� co�  mạng
thệo lừ� c lừớ� ng cu� ạ Đạ� i Phạ�p. Chừ vi� kho� ng đừớ� c du� ng
nhừ$ ng điệ)u mạ�  chừ vi� hiệ(u biệ� t đệ(  truyệ)n nhừ thệ(  lạ�
Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p,  nệ�u  kho� ng,  điệ)u  chừ vi�  truyệ)n
kho� ng  phạ� i  lạ�  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p,  [từ� c  lạ� ]  chừ  vi�
từớng đừớng vớ� i  phạ�  hoạ� i  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p  cu� ạ
chu� ng to� i. [Nệ�u] chừ vi� chiệ(u thệo cạ� ch nghí$ cu� ạ mí�nh,
chiệ(u thệo từ từớ� ng cu� ạ mí�nh mạ�  giạ�ng, thí� đo�  kho� ng
phạ� i lạ�  Phạ�p, kho� ng thệ(  đo��  nhạ�n, cu$ ng kho� ng thệ(  khớ� i
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bạ� t kệ(  tạ� c du� ng gí�; do vạ�� y, kho� ng ại co�  thệ(  giạ�ng Phạ�p
nạ�y.

Phừớng phạ�p truyệ)n co� ng cu� ạ chừ vi�, chí�nh lạ�  tạ� i
điệ(m luyệ��n co� ng, hoạ�� c tạ� i trừớ� ng truyệ)n co� ng mạ�  bạ�� t
bạ�ng tiệ�ng, bạ�ng hí�nh cho ho� c việ�n; sạu đo�  nhớ�  cạ� c phu�
đạ� o việ�n dạ� y  ho�  [đo�� ng tạ� c]  luyệ��n  co� ng.  Co�  thệ(  chiệ(u
thệo hí�nh thừ� c ho�� i  thạ�o trạo đo( i:  mo� i  ngừớ� i  chiạ sệ� ,
đạ�m luạ�� n vớ� i nhạu, giạ�ng cho nhạu; chu� ng to� i yệ�u cạ)u
thừ� c hiệ��n nhừ vạ�� y. Đo) ng thớ� i, kho� ng đừớ� c go� i cạ� c ho� c
việ�n (đệ��  từ� ) truyệ)n bạ�  Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p lạ�  Thạ)y, lạ�
Đạ� i sừ, v.v.; Sừ phu�  trong Đạ� i Phạ�p chí� co�  mo�� t. Bạ� t kệ(
vạ�o ho� c trừớ� c hạy sạu cu$ ng đệ)u lạ�  đệ��  từ� .

Khi chừ vi� truyệ)n co� ng, co�  thệ(  co�  ngừớ� i nghí$: ‘Sừ
phu�  co�  thệ(  cạ� i  Phạ�p  Luạ�n,  co�  thệ(  ví�  ngừớ� i  mạ�  điệ)u
chí�nh  thạ�n  thệ( ;  [co� n]  chu� ng  to� i  lạ�m  kho� ng  đừớ� c’.
Kho� ng sạo; to� i  đạ$  giạ�ng cho mo� i  ngừớ� i ro) i:  đạHng sạu
thạ�n mo4 i ho� c việ�n đệ)u co�  Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i, mạ�  kho� ng
chí� co�  mo�� t [Phạ�p thạ�n]; do đo�  Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i sệ$  lạ�m
nhừ$ ng việ�� c  ạ� y.  Khi  chừ vi�  dạ� y  ho� ,  nệ�u  ho�  co�  duyệ�n
phạ�� n, thí� lu� c ạ� y co�  thệ(  đạ0 c Phạ�p Luạ�n. Nệ�u duyệ�n phạ�� n
co� n kệ�m chu� t í�t, [thí�] quạ điệ)u chí�nh thạ�n thệ( , ro) i sạu
khi luyệ��n co� ng cu$ ng dạ)n dạ)n co�  thệ(  đạ0 c [Phạ�p Luạ�n];
Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i cu$ ng sệ$  giu� p đớ$  ho�  điệ)u chí�nh thạ�n
thệ( . Kho� ng chí� co�  vạ�� y, to� i no� i vớ� i chừ vi� rạHng, [nệ�u] đo� c
sạ� ch cu� ạ to� i,  xệm bạ�ng hí�nh cu� ạ to� i,  hoạ�� c  nghệ bạ�ng
tiệ�ng cu� ạ to� i mạ�  ho� c Phạ�p ho� c co� ng, [vạ� ] co�  thệ(  từ�  hạ�nh
xừ�  nhừ ngừớ� i luyệ��n co� ng, thí� cu$ ng sệ$  đạ0 c đừớ� c nhừ$ ng
gí� đạ�ng đừớ� c đạ0 c.
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Chu� ng to� i cu$ ng kho� ng cho phệ�p ho� c việ�n tri� bệ��nh
cho ngừớ� i khạ� c; tuyệ�� t đo� i cạ�m chí� ho� c việ�n Phạ�p Luạ�n
Đạ� i Phạ�p tri� bệ��nh cho ngừớ� i khạ� c. Chu� ng to� i dạ� y chừ vi�
tu lệ�n cạo, kho� ng cho phệ�p chừ vi� khớ� i bạ� t kệ(  tạ�m chạ�p
trừớ� c  gí�,  cu$ ng  kho� ng  cho  phệ�p  chừ  vi�  từ�  mí�nh  lạ�m
ho� ng  thạ�n  thệ(  chí�nh  mí�nh.  Trừớ� ng  luyệ��n  co� ng  cu� ạ
chu� ng to� i lạ�  to� t hớn cạ�  so vớ� i cạ� c trừớ� ng luyệ��n co� ng
cu� ạ cạ� c co� ng phạ�p khạ� c; chí� cạ)n chừ vi� đệ�n luyệ��n co� ng
tạ� i trừớ� ng nạ�y, thí� cu$ ng to� t hớn nhiệ)u so vớ� i điệ)u [tri�]
bệ��nh cu� ạ chừ vi�. Cạ� c Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i ngo) i thạ�nh mo�� t
vo� ng tro� n,  trệ�n kho� ng u� p trệ�n trừớ� ng luyệ��n  co� ng co�
Phạ�p Luạ�n lớ� n, [vạ� ] Phạ�p thạ�n lớ� n ớ�  trệ�n nạ0p tro� ng coi
trừớ� ng  nạ�y.  Trừớ� ng  nạ�y  kho� ng  phạ� i  lạ�  mo�� t  trừớ� ng
bí�nh  thừớ� ng,  kho� ng  phạ� i  lạ�  mo�� t  trừớ� ng  luyệ��n  co� ng
bí�nh thừớ� ng, mạ�  lạ�  mo�� t trừớ� ng tu luyệ��n. Chu� ng tạ co�
rạ� t nhiệ)u ngừớ� i co�  co� ng nạ�ng đạ$  thạ�y đừớ� c trừớ� ng nạ�y
cu� ạ Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng to� i, chệ phu�  bạHng ạ�nh
sạ�ng đo� , toạ�n lạ�  mạ�u đo� .

Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i co�  thệ(  trừ� c tiệ�p cạ� i Phạ�p Luạ�n;
nhừng chu� ng tạ chớ�  co�  phạ� t triệ(n tạ�m chạ�p trừớ� c. Khi
chừ vi�  dạ� y  ho�  đo�� ng  tạ� c,  ho�  [co�  thệ( ]  no� i:  ‘AK i  chạ� ,  to� i
đừớ� c Phạ�p Luạ�n ro) i’. Chừ vi� [co�  thệ( ] từớ� ng rạHng chừ vi�
cạ� i [Phạ�p Luạ�n], [thừ� c rạ] kho� ng phạ� i. To� i no� i cho mo� i
ngừớ� i điệ)u nạ�y: chớ�  co�  phạ� t triệ(n tạ�m chạ�p trừớ� c ạ� y;
đo�  đệ)u lạ�  do Phạ�p thạ�n cu� ạ  to� i  lạ�m.  Cạ� c  đệ��  từ�  Phạ�p
Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng tạ đệ)u truyệ)n co� ng nhừ vạ�� y.

Ai  mạ�  thạy  đo( i  co� ng  phạ�p  trong  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i
Phạ�p, đệ)u chí�nh lạ�  phạ�  hoạ� i Đạ� i Phạ�p, phạ�  hoạ� i phạ�p
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mo� n nạ�y. Co�  ngừớ� i lạ� y co� ng phạ�p nạ�y biệ�n thạ�nh vạ�n
vạ)n; điệ)u nạ�y tuyệ�� t đo� i kho� ng đừớ� c phệ�p. Cạ� c phừớng
phạ�p tu luyệ��n chạ�n chí�nh đệ)u đừớ� c lừu lạ� i từ�  thớ� i ky�
tiệ)n sừ� , đừớ� c lừu lạ� i từ�  nhừ$ ng niệ�n đạ� i vo�  cu� ng xạ xừạ,
đạ$  tu luyệ��n xuạ� t lại vo�  so�  Đạ� i Giạ� c Giạ� . Kho� ng ại dạ�m
đo�� ng đệ�n [thạy đo( i] chu� ng dạ4u chí� mo�� t chu� t; chí� lạ�  vạ�o
thớ� i ky�  mạ� t Phạ�p chu� ng tạ mớ� i co�  thệ(  xuạ� t hiệ��n nhừ$ ng
việ�� c nhừ thệ� . Trong li�ch sừ�  kho� ng hệ)  xuạ� t hiệ��n nhừ$ ng
việ�� c nhừ vạ�� y; mo� i ngừớ� i phạ� i hệ� t sừ� c chu�  y�  đệ�n điệ(m
nạ�y.
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Bài giảng thứ tư

Mất và được

Trong giớ� i  tu luyệ��n  thừớ� ng bạ�n vệ)  quạn hệ��  giừ$ ạ
mạ� t vạ�  đừớ� c1; nới ngừớ� i thừớ� ng cu$ ng hạy bạ�n vệ)  quạn
hệ��  giừ$ ạ mạ� t vạ�  đừớ� c. Ngừớ� i  luyệ��n co� ng chu� ng tạ đo� i
vớ� i  ‘mạ� t  vạ�  đừớ� c’  nhừ thệ�  nạ�o?  No�  khạ� c  vớ� i  ngừớ� i
thừớ� ng; điệ)u ngừớ� i thừớ� ng muo� n đừớ� c chí�nh lạ�  lớ� i í�ch
cạ�  nhạ�n, [so� ng] sạo đừớ� c to� t,  đừớ� c thoạ� i  mạ� i.  Nhừng
ngừớ� i  luyệ��n co� ng chu� ng tạ kho� ng thệ� ,  mạ�  hoạ�n toạ�n
trạ� i lạ� i: chu� ng tạ kho� ng mong truy cạ)u nhừ$ ng gí� ngừớ� i
thừớ� ng muo� n đừớ� c, nhừng cho4  mạ�  chu� ng tạ đừớ� c thí�
ngừớ� i thừớ� ng co�  muo� n cu$ ng kho� ng thệ(  đừớ� c, trừ�  phi
[ho� ] tu luyệ��n.

Cạ� i ‘mạ� t’ mạ�  chu� ng tạ thừớ� ng no� i đệ�n, cu$ ng kho� ng
phạ� i lạ�  ‘mạ� t’ thệo phạ� m vi rạ� t nho� . Khi no� i đệ�n ‘mạ� t’, co�
ngừớ� i  nghí$:  Phạ� i  chạ�ng lạ�  bo�  thí�  tiệ)n tạ� i,  thạ�y  ngừớ� i
gạ�� p  kho�  khạ�n  thí�  giu� p  mo�� t  chu� t,  thạ�y  ngừớ� i  ạ�n  xin
ngoạ� i đừớ� ng thí� cho mo�� t chu� t. Đo�  cu$ ng lạ�  mo�� t thừ�  ‘xạ� ’,
cu$ ng lạ�  mo�� t thừ�  ‘mạ� t’; nhừng trong vạ�n đệ)  nạ�y thí� đo�
chí�  lạ�  coi nhệ�  bạ� c tiệ)n hoạ�� c  vạ�� t  chạ� t.  Vừ� t  bo�  đo� i  vớ� i
[tiệ)n] tạ� i ạ� y, đừớng nhiệ�n đo�  cu$ ng lạ�  mo�� t phừớng diệ��n,
cu$ ng lạ�  mo�� t phừớng diệ��n từớng đo� i chu�  yệ�u. Nhừng cạ� i
‘mạ� t’  mạ�  chu� ng to� i  giạ�ng kho� ng phạ� i  [thệo] phạ� m vi
nho�  ạ� y; chu� ng tạ trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n, thí�  nhừ$ ng
tạ�m mạ�  mo�� t  ngừớ� i  tu luyệ��n cạ)n vừ� t  bo�  lạ�  rạ� t  nhiệ)u:

1 Thất: mất; đắc: được.
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tạ�m hiệ(n thi�, tạ�m tạ�� t đo� , tạ�m trạnh đạ�u, tạ�m hoạn hy� ;
rạ� t nhiệ)u cạ� c loạ� i tạ�m chạ�p trừớ� c đệ)u phạ� i vừ� t bo�  hệ� t.
Cạ� i  mạ� t  mạ�  chu� ng  to� i  giạ�ng  lạ�  [cạ� i  mạ� t]  thệo nghí$ạ
ro�� ng: trong toạ�n bo��  quạ�  trí�nh tu luyệ��n, cạ)n phạ� i ‘mạ� t’
đi tạ� t cạ�  cạ� c chu� ng chạ�p trừớ� c, cạ� c chu� ng du� c vo� ng cu� ạ
ngừớ� i thừớ� ng.

Co�  thệ(  co�  ngừớ� i nghí$: ‘Chu� ng tạ tu luyệ��n nới ngừớ� i
thừớ� ng, cạ� i ‘mạ� t’ ạ� y phạ� i chạ�ng gio� ng nhừ hoạ�  thừớ� ng?
Phạ� i chạ�ng gio� ng nhừ ni co� ? [Nệ�u] mạ� t đệ�n nhừ thệ� , thí�
dừớ� ng nhừ kho� ng thừ� c hiệ��n  no( i’.  Phạ�p mo� n nạ�y cu� ạ
chu� ng to� i,  [đo� i  vớ� i]  bo��  phạ�� n  tu luyệ��n  nạ�y  nới ngừớ� i
thừớ� ng, yệ�u cạ)u lạ�  tu luyệ��n tạ� i xạ$  ho�� i  ngừớ� i thừớ� ng,
[cạ)n]  duy  trí�  đệ�n  mừ� c  đo��  to� i  đạ  sạo  cho  gio� ng  vớ� i
ngừớ� i thừớ� ng; kho� ng đệ(  chừ vi� thạ�� t sừ�  mạ� t đi bạ� t kệ(
thừ�  gí� nới lớ� i í�ch vạ�� t chạ� t. Chừ vi� lạ�m quạn chừ� c to đệ�n
mạ�y cu$ ng kho� ng ngạ� i, chừ vi� co�  nhiệ)u tiệ)n tạ� i đệ�n mạ�y
cu$ ng kho� ng ngạ� i;  [điệ)u] thện cho� t lạ�  ớ�  cho4  chừ vi�  co�
thệ(  vừ� t bo�  cạ� i tạ�m kiạ kho� ng.

Phạ�p mo� n nạ�y cu� ạ chu� ng to� i chí�nh lạ�  trừ� c chí� nhạ�n
tạ�m;  ớ�  nới  lớ� i  í�ch  cạ�  nhạ�n,  gạ�� p  khi  mạ�u  thuạ4n  giừ$ ạ
ngừớ� i  vớ� i  ngừớ� i,  thí�  liệ��u  co�  thệ(  coi  thừớ� ng  coi  nhệ�
nhừ$ ng chuyệ��n ạ� y đừớ� c hạy kho� ng—đạ�y lạ�  vạ�n đệ)  thện
cho� t.  Tu luyệ��n  trong chu� ạ  vạ�  tu luyệ��n  trong nu� i  sạ�u
rừ� ng giạ�  yệ�u cạ)u chừ vi� hoạ�n toạ�n cạ� ch biệ�� t vớ� i xạ$  ho�� i
ngừớ� i  thừớ� ng,  cừớ$ ng chệ�  chừ vi�  mạ� t  đi  cạ� i  tạ�m nới
ngừớ� i thừớ� ng, kho� ng đệ(  chừ vi� đạ0 c đừớ� c nhừ$ ng lớ� i í�ch
vạ�� t  chạ� t;  từ�  đo�  chừ vi�  mạ� t  [chu� ng].  Nhừ$ ng ngừớ� i  tu
luyệ��n nới ngừớ� i thừớ� ng kho� ng thệo [cạ� ch] ạ� y; yệ�u cạ)u
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chí�nh lạ�  trong trạ� ng thạ� i sinh hoạ� t cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng
kiạ mạ�  coi nhệ�  chu� ng; no�  đừớng nhiệ�n rạ� t kho� , no�  cu$ ng
lạ�  vạ�n đệ)  thện cho� t nhạ� t cu� ạ phạ�p mo� n nạ�y cu� ạ chu� ng
to� i. Do vạ�� y cạ� i ‘mạ� t’ mạ�  chu� ng to� i giạ�ng lạ�  [cạ� i mạ� t] vớ� i
nghí$ạ  ro�� ng  chừ�  kho� ng phạ� i  [cạ� i  mạ� t]  vớ� i  nghí$ạ  hệ�p.
Chu� ng tạ hạ$y thừ�  giạ�ng vệ)  lạ�m điệ)u to� t, [vạ� ] bo�  thí� tiệ)n
tạ� i; chừ vi� thạ�y nhừ$ ng ngừớ� i ạ�n xin ngoạ� i đừớ� ng hiệ��n
nạy, co�  mo�� t so�  ho�  lạ�  ạ�n xin chuyệ�n nghiệ��p, ho�  co�  nhiệ)u
tiệ)n  hớn cạ�  chừ vi�.  Chu� ng  tạ  cạ)n  đệ(  mạ0 t  tớ� i  nhừ$ ng
chuyệ��n lớ� n, chừ�  kho� ng phạ� i đệ(  mạ0 t đệ�n nhừ$ ng chuyệ��n
nho� .  Tu luyệ��n  ạ� y,  nệ�n  nhí�n  đệ�n  nhừ$ ng việ�� c  lớ� n  mo�� t
cạ� ch đừớ� ng đừớ� ng chí�nh chí�nh mạ�  tu luyệ��n. Chu� ng tạ
trong quạ�  trí�nh mạ� t  ạ� y,  thí�  nhừ$ ng điệ)u  mạ�  chu� ng tạ
thừ� c sừ�  mạ� t chí�nh lạ�  nhừ$ ng thừ�  kho� ng to� t kiạ vạ�� y.

Ngừớ� i  tạ thừớ� ng cho rạHng nhừ$ ng điệ)u mí�nh truy
cạ)u đệ)u lạ�  to� t; ky�  thừ� c tạ� i cạo tạ)ng mạ�  xệ� t, thí� đệ)u lạ�  đệ(
thoạ�  mạ$n chu� t đí�nh lớ� i í�ch vo� n đạ$  co�  đừớ� c nới ngừớ� i
thừớ� ng. Trong to� n giạ�o giạ�ng: Chừ vi� co�  tiệ)n nhiệ)u đệ�n
mạ�y, lạ�m quạn to đệ�n đạ�u cu$ ng chí� lạ�  mạ�y chu� c nạ�m,
khi sinh chạOng đệm đệ�n, khi từ�  chạOng mạng thệo. Cạ� i
co� ng nạ�y tạ� i sạo quy�  giạ�  vạ�� y? Chí�nh ví� no�  tạ�ng trừớ� ng
trệ�n thạ�n nguyệ�n thạ)n cu� ạ chừ vi�,  khi sinh đệm đệ�n
đừớ� c, khi từ�  mạng thệo đừớ� c; hớn nừ$ ạ no�  quyệ� t đi�nh
trừ� c tiệ�p quạ�  vi� cu� ạ chừ vi�;  do đo�  tu đừớ� c kho� ng dệ4 .
Nghí$ạ  lạ� ,  nhừ$ ng  gí�  chừ vi�  vừ� t  bo�  đệ)u  lạ�  nhừ$ ng  thừ�
kho� ng to� t, co�  nhừ vạ�� y chừ vi� mớ� i co�  thệ(  phạ�n bo( n quy
chạ�n. Vạ�� y nhừ$ ng thừ�  ‘đừớ� c’ lạ�  gí�? Chí�nh lạ�  đệ)  cạo tạ)ng,
cuo� i  cu� ng  đạ0 c  chí�nh  quạ� ,  co� ng  thạ�nh  việ�n  mạ$n,  giạ� i
quyệ� t đừớ� c vạ�n đệ)  cạ�n bạ�n. Tạ� t nhiệ�n chu� ng tạ muo� n
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mạ� t đi cạ� c du� c vo� ng ngừớ� i thừớ� ng, đệ(  co�  thệ(  đạ� t đệ�n
tiệ�u chuạ(n cu� ạ ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n chí�nh; [nhừng] lạ�� p
từ� c lạ�m đừớ� c thí� kho� ng hệ)  dệ4  dạ�ng, từ�  từ�  mạ�  lạ�m mớ� i
đừớ� c. Chừ vi� nghệ to� i no� i từ�  từ�  mạ�  lạ�m, chừ vi� liệ)n no� i:
‘Sừ phu�  bạ�o  rạHng từ�  từ�  mạ�  lạ�m,  vạ�� y  từ�  từ�  mạ�  lạ�m’.
Kho� ng thệ(  đừớ� c! Chừ vi� phạ� i co�  yệ�u cạ)u thạ�� t  nghiệ�m
khạ0 c đo� i vớ� i bạ�n thạ�n mí�nh; nhừng chu� ng to� i cho phệ�p
chừ vi� đệ)  cạo mo�� t cạ� ch từ�  từ� . Ho� m nạy chừ vi� lạ�� p từ� c
lạ�m đừớ� c,  thí�  ho� m nạy chừ vi�  lạ�  Phạ�� t;  do  vạ�� y  cu$ ng
kho� ng hiệ��n thừ� c; chừ vi� sệ$  lạ�m đừớ� c điệ)u nạ�y mo�� t cạ� ch
từ�  từ� .

Điệ)u  chu� ng tạ mạ� t  thừ� c  sừ�  lạ�  nhừ$ ng điệ)u  kho� ng
to� t,  chu� ng lạ�  gí�?  Chí�nh  lạ�  nghiệ��p  lừ� c;  no�  từớng phu�
từớng thạ�nh vớ� i cạ� c chu� ng tạ�m cu� ạ con ngừớ� i. Ví� nhừ
no� i rạHng nhừ$ ng ngừớ� i  thừớ� ng chu� ng tạ co�  cạ� c chu� ng
tạ�m kho� ng to� t,  chí�  ví�  lớ� i  í�ch cạ�  nhạ�n mạ�  lạ�m nhừ$ ng
điệ)u kho� ng to� t, vạ�� y sệ$  nhạ�� n phạ� i loạ� i vạ�� t chạ� t mạ�u đện
—nghiệ��p lừ� c. Điệ)u nạ�y co�  quạn hệ��  trừ� c tiệ�p đệ�n nhừ$ ng
tạ�m cu� ạ bạ�n thạ�n chu� ng tạ; nệ�u muo� n vừ� t bo�  nhừ$ ng
thừ�  kho� ng to� t ạ� y, thí�  đạ)u tiệ�n chừ vi� cạ)n thạy đo( i cạ� i
tạ�m kiạ mớ� i đừớ� c.

Chuyển hoá nghiệp lực

Giừ$ ạ vạ�� t  chạ� t  mạ�u trạ0ng vạ�  vạ�� t  chạ� t  mạ�u đện co�
mo�� t  quạ�  trí�nh  chuyệ(n  hoạ� .  Sạu  khi  mạ�u  thuạ4n  phạ� t
sinh  giừ$ ạ  ngừớ� i  vớ� i  ngừớ� i,  thí�  no�  co�  mo�� t  quạ�  trí�nh
chuyệ(n hoạ� . Lạ�m điệ)u to� t thí� nhạ�� n vạ�� t chạ� t mạ�u trạ0ng
—đừ� c;  lạ�m  điệ)u  xạ�u  thí�  nhạ�� n  vạ�� t  chạ� t  mạ�u  đện—
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nghiệ��p lừ� c. Co� n co�  mo�� t quạ�  trí�nh truyệ)n thừ� ạ; co�  vi� no� i
rạHng co�  phạ� i  ví�  nừ� ạ đớ� i  trừớ� c đạ�y đạ$  từ� ng lạ�m điệ)u
kho� ng to� t? Cu$ ng kho� ng hạOn nhừ vạ�� y; bớ� i ví� nghiệ��p lừ� c
con ngừớ� i tạ tí�ch lạ� i lạ�  kho� ng phạ� i chí� trong mo�� t đớ� i.
Giớ� i  tu  luyệ��n  giạ�ng  rạHng  nguyệ�n  thạ)n  bạ� t  diệ�� t.  Nệ�u
nguyệ�n thạ)n bạ� t diệ�� t, thí� no�  co�  thệ(  co�  nhừ$ ng hoạ� t đo�� ng
xạ$  ho�� i tạ� i đớ� i trừớ� c, nhừ thệ�  trong hoạ� t đo�� ng cu� ạ đớ� i
trừớ� c no�  co�  thệ(  đạ$  mạ0 c nớ�  ại đo� , nạ� t do� i ại đo� , hoạ�� c giạ�
phạ� m nhừ$ ng điệ)u kho� ng to� t  khạ� c,  nhừ sạ� t  sinh,  v.v.;
nhừ thệ�  tạ� o thạ�nh nghiệ��p lừ� c. Nhừ$ ng thừ�  ạ� y, tạ� i kho� ng
giạn khạ� c, tí�ch lạ� i vệ)  sạu; [ngừớ� i tạ] luo� n mạng chu� ng
thệo;  vạ�� t  chạ� t  mạ�u  trạ0ng  cu$ ng  lạ� i  nhừ  thệ� ;  nhừng
kho� ng chí� co�  mo�� t nguo) n ạ� y. Co� n mo�� t tí�nh huo� ng: trong
giạ  to�� c  vạ�  từ�  to(  tiệ�n  co�  thệ(  tí�ch  lạ� i  [nhừ$ ng thừ�  ạ� y].
Nhừ$ ng ngừớ� i  giạ�  trong quạ�  khừ�  giạ�ng cạ�u  nạ�y:  ‘hạ$y
tí�ch đừ� c hạ$y tí�ch đừ� c; to(  tiệ�n tí�ch đừ� c; ngừớ� i kiạ thạ� t
đừ� c, to( n đừ� c’. Nhừ$ ng cạ�u nạ�y giạ�ng hệ� t sừ� c đu� ng. Con
ngừớ� i hiệ��n nạy đạ$  kho� ng co� n nghệ [thệo] lớ� i ạ� y nừ$ ạ;
chừ vi� mạ�  no� i vớ� i mo�� t so�  thạnh niệ�n vệ)  mạ� t đừ� c hạy
thiệ�u đừ� c,  ho�  sệ$  hoạ�n toạ�n chạOng đệ(  tạ�m. Thừ� c rạ y�
nghí$ạ cu� ạ [nhừ$ ng cạ�u] nạ�y thạ�� t vo�  cu� ng sạ�u sạ0 c; [đừ� c]
ạ� y kho� ng chí�  lạ�  tiệ�u chuạ(n từ từớ� ng vạ�  tinh thạ)n cu� ạ
con ngừớ� i cạ�� n đạ� i,  mạ�  no�  thạ�� t  sừ�  lạ�  to) n tạ� i  vạ�� t  chạ� t;
trệ�n thạ�n thệ(  chu� ng tạ đệ)u co�  hại chu� ng vạ�� t chạ� t [đừ� c
vạ�  nghiệ��p] nạ�y.

Co�  ngừớ� i  no� i:  ‘Phạ� i  chạ�ng  khi  vạ�� t  chạ� t  mạ�u  đện
nhiệ)u quạ� , thí� kho� ng thệ(  tu luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng?’ Co�  thệ(
no� i nhừ thệ� ; ngừớ� i co�  nhiệ)u vạ�� t chạ� t mạ�u đện, no�  ạ�nh
hừớ� ng  đệ�n  ngo��  tí�nh.  Ví�  no�  hí�nh  thạ�nh  mo�� t  trừớ� ng
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quạnh thạ�n  thệ(  chừ vi�,  chí�nh  lạ�  bạo  bo� c  chừ vi�  vạ�o
trong; tạ� ch kho� i đạ�� c tí�nh Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n cu� ạ vu$  tru� ;
do vạ�� y  ngo��  tí�nh cu� ạ loạ� i  ngừớ� i  nạ�y co�  thệ(  kệ�m hớn.
Ngừớ� i tạ giạ�ng vệ)  tu luyệ��n, vệ)  khí� co� ng, thí� ho�  mo�� t mừ� c
coi lạ�  mệ�  tí�n,  hoạ�n toạ�n kho� ng tin; ho�  cho rạHng thạ�� t
kho� i hạ� i. Thừớ� ng lạ�  nhừ vạ�� y; nhừng kho� ng tuyệ�� t đo� i.
Cạ�  nhạ�n ạ� y phạ� i chạ�ng kho�  mạ�  tu luyệ��n no( i, kho� ng thệ(
tạ�ng co� ng cạo lệ�n đừớ� c? Cu$ ng kho� ng phạ� i thệ� ; chu� ng
to� i  giạ�ng Đạ� i  Phạ�p  vo�  biệ�n;  [hoạ�n]  toạ�n  dừ� ạ  vạ�o  cạ� i
tạ�m cu� ạ chừ vi� mạ�  tu. Sừ phu�  lí$nh tiệ�n mo� n, tu hạ�nh tạ� i
cạ�  nhạ�n; hoạ�n toạ�n [dừ� ạ] xệm bạ�n thạ�n chừ vi�  tu rạ
sạo. Co�  thệ(  tu đừớ� c kho� ng hoạ�n toạ�n [dừ� ạ] xệm chừ vi�
co�  thệ(  nhạ4n chi�u kho� ng, co�  thệ(  pho�  xuạ� t kho� ng, co�  thệ(
chi�u kho(  kho� ng. Nệ�u do� c lo� ng quyệ� t tạ�m, kho�  khạ�n nạ�o
cu$ ng kho� ng ngạ�n đừớ� c, [thí�] to� i no� i rạHng, [no�  sệ$ ] kho� ng
thạ�nh vạ�n đệ) .

Ngừớ� i co�  nhiệ)u vạ�� t chạ� t mạ�u đện, thừớ� ng phạ� i pho�
xuạ� t nhiệ)u hớn ngừớ� i co�  nhiệ)u vạ�� t chạ� t mạ�u trạ0ng. Bớ� i
ví� vạ�� t chạ� t mạ�u trạ0ng đo) ng hoạ�  trừ� c tiệ�p vớ� i đạ�� c tí�nh
Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n cu� ạ vu$  tru� , nệ�n chí� cạ)n tạ�m tí�nh cu� ạ
ho�  đệ)  cạo lệ�n, co�  thệ(  đệ)  cạo bạ�n thạ�n quạ nhừ$ ng mạ�u
thuạ4n,  thí�  ho�  sệ$  tạ�ng  co� ng;  no�  nhạnh  go� n  nhừ  thệ� .
Ngừớ� i  nhiệ)u đừ� c ngo��  tí�nh cạo; cu$ ng co�  thệ(  chi�u kho( ,
nho� c cạ� i  gạ�n co� t,  kho(  cạ� i  tạ�m chí�;  ngạy cạ�  chi�u đừ� ng
nhiệ)u vệ)  phừớng diệ��n thạ�n thệ(  mạ�  chi�u đừ� ng í�t vệ)  tinh
thạ)n,  [ho� ]  vạ4n  co�  thệ(  tạ�ng co� ng.  Ngừớ� i  co�  nhiệ)u  vạ�� t
chạ� t mạ�u đện kho� ng nhừ thệ�  đừớ� c; trừớ� c hệ� t phạ� i quạ
mo�� t quạ�  trí�nh thệ�  nạ�y: đạ)u tiệ�n [phạ� i] chuyệ(n hoạ�  vạ�� t
chạ� t mạ�u đện thạ�nh vạ�� t chạ� t mạ�u trạ0ng; chí�nh lạ�  quạ�
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trí�nh ạ� y, [no� ] cừ� c ky�  tho� ng kho( .  Do đo�  ngừớ� i  co�  ngo��
tí�nh kho� ng to� t thừớ� ng chi�u kho(  nhiệ)u; nghiệ��p lừ� c lớ� n,
ngo��  tí�nh kệ�m, ho�  tu luyệ��n thạ�� t kho� ng hệ)  dệ4  dạ�ng.

Lạ�y mo�� t ví� du�  cu�  thệ( , chừ vi� thừ�  xệm ho�  tu luyệ��n
thệ�  nạ�o. Tu luyệ��n yệ�u cạ)u [ngo) i] xệ�p bạHng thạ�� t lạ�u khi
thiệ)n đi�nh; hệ4  xệ�p bạHng lạ�  vừ� ạ đạu vừ� ạ kho�  chi�u; hệ4
kệ�o dạ� i thớ� i giạn thệ�m, thí� tạ�m nạ�o [loạ� n], nạ�o [loạ� n]
ghệ�  gớ� m. Nho� c cạ� i  gạ�n co� t,  kho(  cạ� i  tạ�m chí�;  thạ�n thệ(
chạOng thoạ� i mạ� i, tạ�m cu$ ng chạOng thoạ� i mạ� i. Mo�� t so�  vi�
[ngo) i] xệ�p bạHng lạ� i sớ�  đạu, liệ)n thạ�o rạ mạ�  chạOng kiệ�n
trí�. Mo�� t so�  vi� vừ� ạ xệ�p bạHng lạ�u mo�� t chu� t, lạ�  kho� ng chi�u
đừớ� c. Liệ)n thạ�o [chạ�n] rạ; luyệ��n [cu$ ng] nhừ kho� ng. Xệ�p
bạHng hệ4  đạu mo�� t cạ� i, liệ)n vo�� i hoạ� t đo�� ng hoạ� t đo�� ng ro) i
lạ� i xệ�p bạHng tiệ�p; chu� ng to� i thạ�y kho� ng co�  tạ� c du� ng. Bớ� i
ví�  khi chạ�n ho�  đạu, chu� ng to� i  thạ�y vạ�� t  chạ� t  mạ�u đện
đạng  [tạ�n]  co� ng  xuo� ng  chạ�n  ho� .  Vạ�� t  chạ� t  mạ�u  đện
chí�nh lạ�  nghiệ��p lừ� c; chi�u kho(  co�  thệ(  tiệ�u nghiệ��p, từ�  đo�
chuyệ(n  hoạ�  thạ�nh  đừ� c.  Khi  [bạ0 t  đạ)u]  đạu  chí�nh  lạ�
nghiệ��p lừ� c bạ0 t đạ)u bi� tiệ�u; nghiệ��p lừ� c cạ�ng chuyệ(n ạ�p
[lừ� c] xuo� ng nhiệ)u, thí�  chạ�n ho�  lạ� i  cạ�ng đạu ghệ�  gớ� m;
do vạ�� y cạ� i đạu ớ�  chạ�n ho�  kho� ng phạ� i lạ�  vo�  duyệ�n vo�  cớ� .
Tho� ng thừớ� ng ngừớ� i  ngo) i  đạ�  toạ�  chạ�n chi�u đạu mo�� t
trạ�� n, mo�� t trạ�� n đạu đệ�n, vo�  cu� ng kho�  chi�u; ro) i lạ� i ngừng;
sạu mo�� t lu� c lạ� i bạ0 t đạ)u đạu nhừ� c trớ�  lạ� i; tho� ng thừớ� ng
nhừ vạ�� y.

Bớ� i ví� nghiệ��p tiệ�u thệo từ� ng cu� c từ� ng cu� c; sạu khi
mo�� t cu� c bi� tiệ�u thí� thạ�y chạ�n đớ$  hớn; mo�� t lu� c lạ� i mo�� t
cu� c nừ$ ạ đệ�n, thí� lạ� i bạ0 t đạ)u đạu. Sạu khi vạ�� t chạ� t mạ�u
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đện nạ�y tiệ�u đi, thí� [no� ] kho� ng tạ�n mạ� t—vạ�� t chạ� t nạ�y
bạ� t diệ�� t—sạu khi tiệ�u ro) i thí� [no� ] trừ� c tiệ�p chuyệ(n hoạ�
thạ�nh  vạ�� t  chạ� t  mạ�u  trạ0ng;  vạ�� t  chạ� t  mạ�u  trạ0ng  nạ�y
chí�nh lạ�  đừ� c. Tạ� i sạo no�  co�  thệ(  chuyệ(n hoạ�  nhừ vạ�� y?
Bớ� i ví� ho�  đạ$  chi�u kho( , đạ$  pho�  xuạ� t, đạ$  chi�u tho� ng kho( .
Chu� ng to� i  giạ�ng,  [khi] bạ�n  thạ�n chi�u tho� ng kho( ,  chi�u
kho( , lạ�m điệ)u to� t [thí�] đừ� c đệ�n; do đo�  trong khi thiệ)n
đạ�  toạ�  thí� xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)  nạ�y. Co�  ngừớ� i chạ�n vừ� ạ đạu
mo�� t cạ� i lạ�  dừ� ng ngạy dạ�� y, hoạ� t đo�� ng hoạ� t đo�� ng ro) i lạ� i
xệ�p bạHng tiệ�p; hoạ�n toạ�n kho� ng co�  tạ� c du� ng. Co�  ngừớ� i
tạ�� p trạ� m trạng, cạ� c bạ0p tạy mo� i, chi�u kho� ng đừớ� c, liệ)n
hạ�  xuo� ng; hoạ�n toạ�n kho� ng co�  tạ� c du� ng. Mo�� t chu� t kho(
ạ� y co�  đạ�ng kệ(  gí�? To� i no� i rạHng [nệ�u] chừ vi� luyệ��n co� ng
giớ tạy nhừ thệ�  mạ�  tu thạ�nh đừớ� c thí� đu� ng lạ�  quạ�  ừ dệ4
dạ�ng. Đạ�y lạ�  tí�nh huo� ng xuạ� t hiệ��n trong khi ngừớ� i tạ
thiệ)n đi�nh.

Phạ�p mo� n chu� ng tạ chu�  yệ�u kho� ng thệo cạ� ch ạ� y,
mạ�� c du�  mo�� t phạ)n cu$ ng co�  tạ� c du� ng thệo phừớng diệ��n
nạ�y. Chu� ng tạ phạ)n lớ� n lạ�  trong khi xung đo�� t tạ�m tí�nh
giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i mạ�  chuyệ(n hoạ�  nghiệ��p lừ� c; tho� ng
thừớ� ng no�  thệ(  hiệ��n  tạ� i  đạ�y.  Con ngừớ� i  ớ�  trong mạ�u
thuạ4n, trong xung đo�� t  giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i nhừ vạ�� y
thí�  thạ�� m chí�  vừớ� t  quạ�  cạ�  tho� ng kho(  loạ� i  kiạ.  To� i  no� i
rạHng tho� ng kho(  trệ�n thạ�n thệ(  lạ�  dệ4  chi�u đừ� ng nhạ� t, cạ0n
rạ�ng lạ�  vừớ� t quạ đừớ� c. Trong lu� c lu� c đu� c giừ$ ạ ngừớ� i
vớ� i  ngừớ� i,  thí�  cạ� i  tạ�m kiạ mớ� i  thạ�� t  lạ�  kho�  giừ$  vừ$ ng
nhạ� t.

178 Chuyển hoá nghiệp lực



Ví� du� , nhừ co�  ngừớ� i kiạ, vừ� ạ đệ�n cớ quạn liệ)n nghệ
thạ�y hại ngừớ� i khạ� c no� i lớ� i xạ�u vệ)  mí�nh, no� i rạ� t kho�
nghệ, liệ)n cạ�m thạ�y rạ� t bừ� c mí�nh. Tuy nhiệ�n chu� ng to� i
đạ$  giạ�ng rạHng,  lạ�  mo�� t  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng,  thí�  cạ)n  lạ�m
đừớ� c ‘đạ�  bạ� t hoạ�n thu� ,  mạ�  bạ� t  hoạ�n khạ(u’, du� ng tiệ�u
chuạ(n cạo mạ�  yệ�u cạ)u bạ�n thạ�n. Ngừớ� i ạ� y liệ)n nghí$: ‘Sừ
phu�  đạ$  dạ�� n ro) i,  ngừớ� i  luyệ��n co� ng chu� ng mí�nh chạOng
gio� ng nhừ ngừớ� i tạ, cạ)n co�  phong thạ� i cạo [mớ� i đừớ� c]’.
Ngừớ� i ạ� y bệ�n kho� ng trạnh cạ$ i vớ� i hại vi� kiạ. Tuy nhiệ�n
thừớ� ng khi mạ�u thuạ4n đệ�n, [nệ�u] chạOng lạ�m kí�ch đo�� ng
đệ�n tạ�m linh ngừớ� i tạ, [thí�] kho� ng đạ�ng kệ( , kho� ng tạ� c
du� ng, kho� ng đệ)  cạo đừớ� c. Do đo�  tạ�m chạOng dừ� t đừớ� c,
tạ�m bừ� t rừ� t; co�  thệ(  tạ�m [ngừớ� i ạ� y] vạ4n đệo đuo( i, vạ4n
muo� n quạy đạ)u lạ� i coi mạ�� t hại vi� kiạ đạng no� i lớ� i xạ�u
vệ)  mí�nh. Quạy đạ)u lạ� i ngo�  mo�� t cạ� i, thạ�y nệ� t mạ�� t hại vi�
kiạ  thệ(  hiệ��n  thạ�� t  quạ�  ạ� c,  đạng no� i  đu� ng lu� c  bo� c  lừ� ạ
nhạ� t; ngừớ� i nạ�y lạ�� p từ� c chạOng chi�u đừớ� c nừ$ ạ, hoạ�  khí�
liệ)n bo� c  lệ�n,  co�  thệ(  lạ�� p  từ� c  gạ�y  sừ�  vớ� i  ngừớ� i  tạ.  Khi
phạ� t sinh mạ�u thuạ4n giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i, cạ� i tạ�m ạ� y
rạ� t kho�  giừ$  vừ$ ng. To� i no� i rạHng [nệ�u] đệ)u trạ� i quạ trong
ngo) i đạ�  toạ� , thí� dệ4  quạ� ; tuy nhiệ�n kho� ng phạ� i đệ)u nhừ
vạ�� y.

Do vạ�� y sạu nạ�y khi luyệ��n co� ng, chừ vi� sệ$  gạ�� p cạ� c
dạ� ng cạ� c loạ� i mạ nạ�n. Kho� ng co�  nhừ$ ng mạ nạ� n ạ� y ho� i
chừ vi� tu rạ sạo? Mo� i ngừớ� i ại vớ� i ại cu$ ng to� t, kho� ng co�
xung đo�� t vệ)  lớ� i í�ch, kho� ng co�  cạn nhiệ4u nhạ�n tạ�m, chừ
vi� ngo) i nới kiạ [ho� i] tạ�m tí�nh đệ)  lệ�n cạo lạ�  sạo? Nhừ thệ�
kho� ng thệ(  đừớ� c. Con ngừớ� i phạ� i quạ thừ� c tệ�  mạ�  thạ�� t sừ�
‘mạ luyệ��n’ bạ�n thạ�n mớ� i  co�  thệ(  đệ)  cạo lệ�n. Co�  ngừớ� i
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no� i:  ‘Chu� ng tạ luyệ��n co� ng vạ�� y  sạo vạ4n cừ�  gạ�� p nhừ$ ng
chuyệ��n  phiệ)n  phừ� c thệ�  nạ�y? ChạOng khạ� c mạ�y so vớ� i
nhừ$ ng phiệ)n phừ� c nới ngừớ� i thừớ� ng.’ Bớ� i ví� chừ vi� tu
luyệ��n  ngạy  tạ� i  nới  ngừớ� i  thừớ� ng,  ho�  kho� ng  thệ(  đo�� t
nhiệ�n đừạ chừ vi�  quạy đạ)u xuo� ng đạ� t,  phiệ�u đạ$ng lớ
lừ� ng trệ�n kiạ,  đệ(  chừ vi�  chi�u kho(  trệ�n trớ� i  đừớ� c;  no�
kho� ng thệ(  nhừ thệ�  đừớ� c. [Tạ� t cạ� ] đệ)u [phạ� i] lạ�  trạ� ng
thạ� i nới ngừớ� i thừớ� ng: ho� m nạy co�  ại đo�  sinh chuyệ��n
vớ� i chừ vi�, ại đo�  lạ�m chừ vi� bừ� c mí�nh, ại đo�  xừ�  tệ��  vớ� i
chừ vi�, đo�� t nhiệ�n no� i lớ� i bạ� t kí�nh vớ� i chừ vi�; chí�nh lạ�  đệ(
xệm chừ vi� đo� i đạ$ i vớ� i vạ�n đệ)  nạ�y nhừ thệ�  nạ�o.

Tạ� i  sạo  lạ� i  gạ�� p  nhừ$ ng  vạ�n  đệ)  nạ�y?  [Đo� ]  đệ)u  lạ�
nghiệ��p  lừ� c  mạ�  bạ�n  thạ�n  chừ  vi�  mạ0 c  nớ�  tạ� o  thạ�nh;
chu� ng to� i đạ$  giu� p chừ vi�  tiệ�u trừ�  vo�  so�  phạ)n ro) i.  Chí�
co� n lạ� i mo�� t chu� t đừớ� c phạ�n chiạ tạ� i giừ$ ạ mo4 i tạ)ng, đệ(
đệ)  cạo tạ�m tí�nh cu� ạ chừ vi�, thiệ� t lạ�� p mo�� t so�  mạ nạ� n đệ(
‘mạ luyệ��n’  tạ�m cu� ạ chừ vi�  vạ�  vừ� t bo�  cạ� c  chu� ng chạ�p
trừớ� c.  Đạ�y  đệ)u  lạ�  [kho� ]  nạ� n  cu� ạ  bạ�n  thạ�n  chừ  vi�;
nhừng chu� ng to� i lớ� i du� ng chu� ng đệ(  đệ)  cạo tạ�m tí�nh cu� ạ
chừ vi�;  đệ)u co�  thệ(  đệ(  chừ vi�  vừớ� t quạ đừớ� c.  Chí�  cạ)n
chừ vi� đệ)  cạo tạ�m tí�nh, thí� co�  thệ(  vừớ� t quạ; chí� ệ bạ�n
thạ�n chừ vi� kho� ng muo� n vừớ� t quạ; muo� n vừớ� t quạ thí�
vừớ� t quạ đừớ� c. Do đo�  sạu nạ�y khi gạ�� p mạ�u thuạ4n, chừ
vi� kho� ng đừớ� c coi đo�  lạ�  ngạ4u nhiệ�n. Bớ� i ví� khi xạ�y rạ
mạ�u  thuạ4n,  [no� ]  đo�� t  nhiệ�n  xuạ� t  hiệ��n;  tuy  vạ�� y  [no� ]
kho� ng hệ)  to) n tạ� i [mo�� t cạ� ch] ngạ4u nhiệ�n; đo�  lạ�  đệ(  đệ)  cạo
tạ�m tí�nh chừ vi�. Chí� cạ)n chừ vi� coi mí�nh lạ�  ngừớ� i luyệ��n
co� ng, chừ vi� sệ$  co�  thệ(  xừ�  ly�  chu� ng đừớ� c to� t.
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Tạ� t nhiệ�n, nhừ$ ng kho�  khạ�n vạ�  mạ�u thuạ4n sệ$  kho� ng
đừớ� c bạ�o trừớ� c cho chừ vi�; [nệ�u] no� i cho chừ vi� biệ� t
hệ� t,  thí�  chừ vi�  co� n tu gí�  nừ$ ạ? Chu� ng sệ$  kho� ng co�  tạ� c
du� ng. Tho� ng thừớ� ng chu� ng đo�� t nhiệ�n xuạ� t hiệ��n, [nhừ
thệ�] mớ� i co�  thệ(  khạ�o nghiệ��m tạ�m tí�nh con ngừớ� i, mớ� i
co�  thệ(  lạ�m cho tạ�m tí�nh con ngừớ� i thạ�� t sừ�  đệ)  cạo lệ�n,
coi xệm co�  thệ(  giừ$  vừ$ ng tạ�m tí�nh hạy kho� ng, vạ�� y mớ� i
co�  thệ(  xệm ro$  đừớ� c; do đo�  nhừ$ ng mạ�u thuạ4n xạ�y đệ�n
kho� ng hệ)  to) n tạ� i ngạ4u nhiệ�n. Trong toạ�n bo��  quạ�  trí�nh
tu luyệ��n, khi nghiệ��p lừ� c chuyệ(n hoạ�  sệ$  xuạ� t hiệ��n vạ�n
đệ)  nạ�y; chu� ng kho�  hớn rạ� t nhiệ)u so vớ� i việ�� c ‘nho� c cạ� i
gạ�n co� t’  nhừ ngừớ� i  bí�nh thừớ� ng chu� ng tạ vạ4n từớ� ng
từớ� ng. Chừ vi� luyệ��n luyệ��n co� ng, luyệ��n nhiệ)u hớn mo�� t
chu� t,  tạy giớ lệ�n phạ� t mo� i,  hoạ�� c chạ�n đừ� ng phạ� t run,
vạ�� y ho� i co�  tạ�ng co� ng; chừ vi� luyệ��n thệ�m vạ� i giớ�  ho� i co�
thệ(  tạ�ng co� ng? No�  chí� co�  tạ� c du� ng chuyệ(n hoạ�  bạ�n thệ(
tho� i, nhừng vạ4n cạ)n nạ�ng lừớ� ng đệ(  giạ trí�; no�  kho� ng co�
tạ� c du� ng đệ)  cạo tạ)ng. ‘Kho(  cạ� i tạ�m chí�’ mớ� i lạ�  thện cho� t
đệ)  cạo tạ)ng thừ� c sừ� . Nệ�u no� i ‘nho� c cạ� i gạ�n co� t’ lạ�  co�  thệ(
đệ)  cạo lệ�n đừớ� c, thí� to� i no� i rạHng no� ng dạ�n Trung Quo� c
kho(  nhạ� t,  [phạ� i  chạ�ng ho� ]  đệ)u nệ�n đừớ� c lạ�m đạ� i  khí�
co� ng sừ? Chừ vi� nho� c cạ� i gạ�n co� t đệ�n mạ�y cu$ ng kho� ng
thệ(  nhừ ho� , vo� n hạ�ng ngạ�y lạ�m việ�� c [ngoạ� i đo) ng] dừớ� i
nạ0ng gạ0 t, vừ� ạ kho(  vừ� ạ mệ�� t; kho� ng phạ� i việ�� c đớn giạ�n
nhừ thệ� . Vạ�� y nhừ to� i đạ$  giạ�ng, muo� n thạ�� t sừ�  đệ)  cạo, thí�
phạ� i thạ�� t sừ�  đừạ cạ� i tạ�m nạ�y lệ�n cạo, thệ�  mớ� i co�  thệ(  đệ)
cạo mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh.

Khi nghiệ��p lừ� c đạng trong quạ�  trí�nh chuyệ(n hoạ� ,
đệ(  co�  thệ(  giừ$  vừ$ ng  bạ�n  thạ�n—chừ�  kho� ng  biệ(u  hiệ��n
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nhừ ngừớ� i  thừớ� ng vo� n  hạy lạ�m sừ�  tí�nh tệ��  hớn—thí�
bí�nh thừớ� ng chu� ng tạ [luo� n] phạ� i bạ�o trí� tạ�m từ�  bi, tạ�m
thạ� i hoạ�  ạ� i. Khi đo�� t nhiệ�n gạ�� p mo�� t vạ�n đệ)  nạ�o đạ�y, thí�
chừ vi� sệ$  co�  thệ(  xừ�  ly�  no�  đừớ� c to� t. [Nệ�u] tho� ng thừớ� ng
toạ�n tạ�m cu� ạ chừ vi� luo� n hoạ�  ạ� i từ�  bi nhừ thệ� , [thí�] khi
đo�� t  nhiệ�n  xuạ� t  hiệ��n  vạ�n  đệ) ,  chừ vi�  sệ$  co�  thệ�m mo�� t
khoạ�ng hoạ�  hoạ$n, [đệ( ] cạ�n nhạ0 c thệ�m. [Co� n nệ�u] trong
tạ�m cừ�  luo� n nghí$ đệ�n trạnh [đạ�u] vớ� i ngừớ� i khạ� c, đạ�u
[trạnh] nạ�y khạ� c, [thí�] to� i no� i rạHng hệ4  gạ�� p vạ�n đệ)  lạ�  chừ
vi� liệ)n gạ�y sừ�  vớ� i ngừớ� i tạ; đạ�m bạ�o lạ�  nhừ vạ�� y. Do đo�
[khi] chừ vi� gạ�� p mạ�u thuạ4n nạ�o đạ�y, [thí�] to� i no� i rạHng
[đo� ] lạ�  đệ(  vạ�� t chạ� t mạ�u đện cu� ạ bạ�n thạ�n chừ vi� chuyệ(n
hoạ�  thạ�nh vạ�� t chạ� t mạ�u trạ0ng, chuyệ(n hoạ�  thạ�nh đừ� c.

Nhạ�n loạ� i chu� ng tạ phạ� t triệ(n cho đệ�n mừ� c đo��  nhừ
ngạ�y nạy, hạ)u nhừ ại ại cu$ ng đệ�n1 trong nghiệ��p cuo�� n
lạ� y nghiệ��p; trệ�n thạ�n ngừớ� i co�  nghiệ��p lừ� c rạ� t lớ� n. Do
đo�  trong vạ�n  đệ)  chuyệ(n  hoạ�  nghiệ��p  lừ� c  thừớ� ng hạy
xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng nạ�y: chừ vi�  vừ� ạ đo) ng thớ� i tạ�ng
co� ng, vừ� ạ đo) ng thớ� i  đệ)  cạo tạ�m tí�nh,  nghiệ��p  lừ� c cu� ạ
chừ vi� cu$ ng đo) ng thớ� i tiệ�u, đo) ng thớ� i chuyệ(n hoạ� . Khi
gạ�� p mạ�u thuạ4n, thí� co�  thệ(  biệ(u hiệ��n [lạ� ] trong khi ‘mạ
luyệ��n’ tạ�m tí�nh giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i, [nệ�u] chừ vi� co�
thệ(  nhạ4n chi�u đừớ� c, [thí�] nghiệ��p lừ� c cu� ạ chừ vi�  cu$ ng
tiệ�u, tạ�m tí�nh cu� ạ chừ vi� cu$ ng đệ)  cạo, co� ng cu� ạ chừ vi�
cu$ ng tạ�ng lệ�n; chu� ng dung hớ� p cu� ng nhạu nhừ thệ� . Con
ngừớ� i trong quạ�  khừ�  co�  đừ� c lớ� n, tạ�m tí�nh cu� ạ ho�  bạn
đạ)u lạ�  cạo; [ho� ] chí�  cạ)n chi�u mo�� t chu� t kho(  thí�  co�  thệ(

1 Hiểu là ai ai cũng sinh ra…
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tạ�ng co� ng. Con ngừớ� i hiệ��n tạ� i kho� ng nhừ thệ� , hệ4  chi�u
kho(  mo�� t cạ� i lạ�  kho� ng muo� n tu; hớn nừ$ ạ [ho� ] cạ�ng ngạ�y
cạ�ng kho� ng ngo�� , [nệ�n] lạ� i cạ�ng kho�  tu.

Trong tu luyệ��n,  khi đo� i  xừ�  vớ� i  cạ� c  mạ�u thuạ4n cu�
thệ( , khi ngừớ� i khạ� c đo� i xừ�  vớ� i chừ vi� kho� ng to� t, co�  thệ(
co�  to) n  tạ� i  hại  loạ� i  tí�nh  huo� ng:  mo�� t  lạ�  chừ vi�  tạ� i  đớ� i
trừớ� c co�  thệ(  đạ$  đo� i xừ�  kho� ng to� t vớ� i ngừớ� i tạ; trong
tạ�m chừ vi�  thạ�y bạ� t  bí�nh: ‘Cớ�  chi đo� i  xừ�  vớ� i  to� i  nhừ
vạ�� y?’ Nhừng tạ� i sạo trừớ� c đạ�y chừ vi� đo� i xừ�  vớ� i ngừớ� i
tạ nhừ thệ�? Chừ vi� no� i rạHng chừ vi� đạ�u co�  biệ� t đừớ� c lu� c
ạ� y, rạHng đớ� i nạ�y đạ�u liệ�n quạn gí�  vớ� i chuyệ��n cu� ạ đớ� i
kiạ; [suy nghí$] thệ�  kho� ng đừớ� c. Co� n co�  mo�� t vạ�n đệ)  nừ$ ạ,
trong  lu� c  mạ�u  thuạ4n,  thí�  co�  đo�� ng  chạ� m  đệ�n  vạ�n  đệ)
chuyệ(n hoạ�  nghiệ��p lừ� c; do đo�  chu� ng tạ khi đo� i xừ�  [vớ� i
trừớ� ng hớ� p] cu�  thệ( ,  cạ)n phạ� i  co�  phong thạ� i  cạo, chừ�
kho� ng nhừ ngừớ� i thừớ� ng. Tạ� i đớn vi� [co� ng tạ� c], tạ� i cạ� c
hoạ�n  cạ�nh  co� ng  tạ� c  khạ� c  cu$ ng  lạ� i  nhừ  thệ� ;  [kinh
doạnh] cạ�  thệ(  cu$ ng thệ� ,  cu$ ng co�  giạo tiệ�p ngừớ� i  vớ� i
ngừớ� i; kho� ng thệ(  kho� ng co�  tiệ�p xu� c vớ� i xạ$  ho�� i; to� i thiệ(u
cu$ ng co�  quạn hệ��  hạ�ng xo� m.

Trong cạ� c giạo tiệ�p xạ$  ho�� i, sệ$  gạ�� p cạ� c dạ� ng cạ� c loạ� i
mạ�u thuạ4n. Bo��  phạ�� n tu luyệ��n [tạ� i] ngừớ� i thừớ� ng chu� ng
tạ, bạ� t kệ(  chừ vi� co�  bạo nhiệ�u tiệ)n, lạ�m quạn [chừ� c] to
đệ�n mạ�y,  chừ vi�  lạ�m kinh doạnh cạ�  thệ( ,  mớ�  co� ng ty,
lạ�m doạnh nghiệ��p gí� đi nừ$ ạ, thí� cu$ ng kho� ng hệ)  gí�; [hạ$y]
giạo  di�ch  co� ng  bạHng,  giừ$  tạ�m  cho  chí�nh.  Cạ� c  ngạ�nh
nghệ)  trong xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i đệ)u nệ�n to) n tạ� i; ạ� y lạ�  do
nhạ�n tạ�m kho� ng chí�nh, chừ�  kho� ng phạ� i do lạ�m nghệ)  gí�.
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Co�  cạ�u thuyệ� t trong quạ�  khừ� , kiệ(u nhừ: “mừớ� i ngừớ� i
buo� n chí�n kệ�  giạn”; ạ� y lạ�  ngừớ� i thừớ� ng no� i thệ� ; to� i no� i
rạHng đạ�y lạ�  vạ�n đệ)  ‘nhạ�n tạ�m’. Nệ�u nhạ�n tạ�m đừớ� c giừ$
cho chí�nh, giạo di�ch co� ng bạHng, [thí�] chừ vi�  pho�  xuạ� t
nhiệ)u đệ�n đạ�u sệ$  nệ�n kiệ�m đừớ� c tiệ)n nhiệ)u đệ�n đo� ; ạ� y
lạ�  ví� ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng chừ vi� phạ� i pho�  xuạ� t ro) i mớ� i
đừớ� c, ‘bạ� t thạ� t bạ� t đạ0 c’, [đạ�y lạ� ] cạ� i đừớ� c nhớ�  lạo đo�� ng.
Mo4 i giại tạ)ng đệ)u co�  thệ(  lạ�m ngừớ� i to� t,  cạ� c  giại tạ)ng
khạ� c  nhạu co�  to) n tạ� i  cạ� c  mạ�u thuạ4n  khạ� c  nhạu. Giại
tạ)ng cạo co�  hí�nh thừ� c mạ�u thuạ4n cu� ạ giại tạ)ng cạo, đệ)u
co�  thệ(  đo� i xừ�  thí�ch hớ� p vớ� i cạ� c mạ�u thuạ4n; tạ� i giại tạ)ng
nạ�o cu$ ng lạ�m ngừớ� i to� t, đệ)u co�  thệ(  coi nhệ�  cạ� c chu� ng
du� c vo� ng, [vạ� ] tạ�m chạ�p trừớ� c. Tạ� i cạ� c giại tạ)ng khạ� c
nhạu đệ)u co�  thệ(  thệ(  hiệ��n lạ�  ngừớ� i  to� t;  đệ)u co�  thệ(  tu
luyệ��n ngạy tạ� i giại tạ)ng cu� ạ mí�nh.

Nừớ� c tạ hiệ��n nạy bạ� t kệ(  lạ�  trong doạnh nghiệ��p nhạ�
nừớ� c hoạ�� c doạnh nghiệ��p khạ� c, mạ�u thuạ4n giừ$ ạ ngừớ� i
vớ� i ngừớ� i lạ�  cừ� c ky�  đạ�� c biệ�� t. Tạ� i nừớ� c khạ� c, trong li�ch
sừ�  xừạ nạy kho� ng co�  hiệ��n từớ� ng nạ�y; do đo�  mạ�u thuạ4n
vệ)  lớ� i  í�ch  thệ(  hiệ��n  rạ  hệ� t  sừ� c  gạy  gạ0 t;  lu� c  đu� c  cạ�ng
thạOng, trạnh đạ�u chí�  ví�  chu� t lớ� i nho� ; nhừ$ ng từ từớ� ng
xuạ� t hiệ��n, nhừ$ ng chiệ�u thuạ�� t sừ�  du� ng đệ)u rạ� t xạ�u; lạ�m
ngừớ� i to� t thạ�� t  kho� .  Ví�  nhừ cạ�  nhạ�n kiạ đi đệ�n đớn vi�
[co� ng  tạ� c],  liệ)n  nhạ�� n  thạ�y  kho� ng  khí�  tạ� i  đớn  vi�  rạ� t
kho� ng  bí�nh  thừớ� ng.  Sạu  đo�  co�  ngừớ� i  bạ�o  rạHng:  mo�� t
ngừớ� i kiạ đạ$  co� ng khại no� i xạ�u chừ vi�, to�  cạ�o chừ vi� vớ� i
lạ$nh đạ� o, lạ�m chừ vi� rạ� t mạ� t mạ�� t.  Nhừ$ ng ngừớ� i khạ� c
đệ)u nhí�n chừ vi� vớ� i cạ�� p mạ0 t ky�  di�. Ngừớ� i bí�nh thừớ� ng
đạ�u chi�u nhi�n việ�� c nạ�y? Lạ�m sạo nệ�n no( i từ� c giạ�� n đạ�y?
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“Hạ0n chới to� i, [thí�] to� i chới hạ0n. Hạ0n co�  ngừớ� i [u� ng ho�� ],
to� i  cu$ ng co�  ngừớ� i  [u� ng ho�� ];  xừ�  ly�  nhạu tho� i.”  ỞQ  nới
ngừớ� i thừớ� ng, [nệ�u] lạ�m thệ� , thí� ngừớ� i thừớ� ng sệ$  no� i
chừ  vi�  lạ�  ngừớ� i  mạ� nh  mệ$ .  Tuy  nhiệ�n  lạ�  mo�� t  ngừớ� i
luyệ��n co� ng, thí�  nhừ thệ�  lạ�  quạ�  dớ� . Chừ vi� cu$ ng trạnh
cu$ ng đạ�u gio� ng nhừ ngừớ� i thừớ� ng, thí� chừ vi� chí�nh lạ�
ngừớ� i thừớ� ng; nệ�u chừ vi� co� n hớn cạ�  hạ0n, thí� chừ vi� lạ� i
co� n chạOng bạHng ngừớ� i thừớ� ng nhừ hạ0n.

Chu� ng tạ đo� i xừ�  vớ� i vạ�n đệ)  nạ�y thệ�  nạ�o? Khi gạ�� p
mạ�u thuạ4n kiệ(u nạ�y, chừ vi� đạ)u tiệ�n nệ�n phạ� i bí�nh tí$nh,
kho� ng nệ�n đo� i xừ�  gio� ng nhừ hạ0n. Tạ� t nhiệ�n chu� ng tạ co�
thệ(  giạ� i  thí�ch mo�� t  cạ� ch co�  thiệ��n y� ;  no� i  ro$  sừ�  việ�� c  thí�
kho� ng hệ)  gí�; tuy nhiệ�n chừ vi� chạ�p trừớ� c quạ�  thí� kho� ng
đừớ� c. Khi chu� ng tạ gạ�� p phạ� i nhừ$ ng chuyệ��n phiệ)n phừ� c
nhừ thệ� , thí� [chu� ng tạ] kho� ng đừớ� c gio� ng nhừ ngừớ� i tạ
mạ�  trạnh mạ�  đạ�u. Ho�  lạ�m sạo, chừ vi� cu$ ng lạ�m vạ�� y, thí�
chừ vi�  chạOng phạ� i  ngừớ� i  thừớ� ng lạ�  gí�?  Chừ vi�  kho� ng
nhừ$ ng kho� ng gio� ng hạ0n mạ�  trạnh mạ�  đạ�u,  mạ�  trong
tạ�m chừ vi� phạ� i kho� ng hạ�� n hạ0n, thạ�� t sừ�  kho� ng thệ(  hạ�� n
hạ0n. Mo�� t khi chừ vi� hạ�� n hạ0n, thí� chạOng phạ� i chừ vi� từ� c
giạ�� n lạ�  gí�? Chừ vi� chừạ thừ� c hiệ��n đừớ� c ‘Nhạ4n’. Chu� ng
to� i  giạ�ng  Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n;  ‘Thiệ��n’  cu� ạ  chừ  vi�  cu$ ng
chạOng co� n co�  nừ$ ạ. Do đo�  chừ vi� kho� ng thệ(  thệo gio� ng
nhừ hạ0n, chừ vi� thạ�� t sừ�  kho� ng thệ(  từ� c giạ�� n hạ0n, ngạy cạ�
khi  hạ0n  lạ�m  chừ vi�  rạ� t  mạ� t  mạ�� t,  kho� ng  cạ� t  đạ)u  lệ�n
đừớ� c.  Chừ vi�  kho� ng  nhừ$ ng  kho� ng  từ� c  giạ�� n  hạ0n,  mạ�
trong tạ�m chừ vi� co� n nệ�n cạ�m ớn hạ0n, thạ�� t sừ�  cạ�m ớn
hạ0n. Tạ� i ngừớ� i thừớ� ng co�  thệ(  nghí$: ‘ChạOng đu� ng A-Q lạ�
gí�?’ Chu� ng to� i no� i vớ� i chừ vi�, rạHng kho� ng phạ� i vạ�� y.

Chuyển hoá nghiệp lực 185



Mo� i  ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm,  chừ  vi�  lạ�  ngừớ� i  luyệ��n
co� ng, cạ)n du� ng tiệ�u chuạ(n cạo đệ(  yệ�u cạ)u chừ vi� phạ� i
kho� ng? Kho� ng thệ(  du� ng [đạ� o] ly�  cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng mạ�
yệ�u cạ)u chừ vi�.  Chừ vi�  lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n, điệ)u chừ vi�
đừớ� c chạOng phạ� i lạ�  nhừ$ ng thừ�  ớ�  cạo tạ)ng lạ�  gí�? Vạ�� y cạ)n
du� ng [Phạ�p] ly�  cạo tạ)ng đệ(  yệ�u cạ)u chừ vi�. [Nệ�u] chừ vi�
hạ�nh xừ�  gio� ng  hạ0n,  thí�  chạOng phạ� i  chừ vi�  cu$ ng nhừ
hạ0n? Vạ�� y, cớ�  gí� phạ� i cạ�m ớn hạ0n? Chừ vi� thừ�  nghí$ xệm,
ho� i  chừ vi�  đừớ� c  nhừ$ ng gí�?  Trong vu$  tru�  nạ�y  co�  mo�� t
[Phạ�p] ly� , go� i lạ�  ‘bạ� t thạ� t giạ�  bạ� t đạ0 c, đạ0 c từ� u đạ0 c thạ� t’.
Nới ngừớ� i thừớ� ng hạ0n đạ$  lạ�m chừ vi� rạ� t mạ� t mạ�� t; vạ�� y
hạ0n tí�nh lạ�  bệ�n đừớ� c, hạ0n chiệ�m đừớ� c tiệ��n nghi. Hạ0n
cạ�ng lạ�m chừ vi� mạ� t mạ�� t, ạ�nh hừớ� ng cạ�ng mạ� nh mệ$ ,
[thí�] bạ�n thạ�n chừ vi� chi�u đừ� ng cạ�ng lớ� n, [vạ� ] đừ� c mạ�
hạ0n to( n thạ� t cạ�ng nhiệ)u; cho4  đừ� c ạ� y đệ)u cạ�p cho chừ vi�.
Đo) ng thớ� i khi bạ�n thạ�n chừ vi� chi�u đừ� ng, chừ vi� co�  thệ(
vừ� t bo�  tạ�m thạ�� t nhệ�  nhạ�ng, chạOng đệ(  no�  trong tạ�m.

Trong vu$  tru�  nạ�y co� n co�  mo�� t [Phạ�p] ly� : chừ vi� đạ$
chi�u  đừ� ng tho� ng kho(  rạ� t  lớ� n,  vạ�� y  nệ�n  nghiệ��p  lừ� c  từ�
thạ�n cu� ạ chừ vi� cu$ ng phạ� i đừớ� c chuyệ(n hoạ� . Bớ� i ví� chừ
vi� đạ$  pho�  xuạ� t; chi�u đừ� ng lớ� n đệ�n đạ�u, chuyệ(n hoạ�  lớ� n
đệ�n đo� ; đệ)u biệ�n thạ�nh đừ� c. Ngừớ� i luyệ��n co� ng chạOng
phạ� i muo� n đừ� c ạ� y lạ�  gí�? ChạOng phạ� i chừ vi� lừớ$ ng đạ0 c1;
nghiệ��p  lừ� c  cu$ ng  đừớ� c  tiệ�u  trừ� .  Nệ�u  hạ0n  kho� ng  tạ� o
hoạ�n cạ�nh ạ� y cho chừ vi�, thí� chừ vi� lạ�m sạo đệ)  cạo tạ�m
tí�nh đừớ� c? Chừ vi� [đo� i đạ$ i to� i] to� t, to� i cu$ ng [đo� i đạ$ i chừ
vi�] to� t, tạ� t cạ�  hoạ�  ạ� i ngo) i đạ�y ro) i sệ$  tạ�ng co� ng; lệ$  nạ�o co�

1 Lưỡng đắc: được cả đôi đường; tam đắc: được cả ba đường; nhất cử
tứ đắc: một hành động được cả bốn đường tiện lợi.
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chuyệ��n ạ� y? Chí�nh lạ�  ví� hạ0n tạ� o cho chừ vi� mạ�u thuạ4n
nhừ vạ�� y,  tạ� o rạ cớ ho�� i  đệ)  cạo tạ�m tí�nh, [nệ�n] chừ vi�
mớ� i từ�  trong đo�  mạ�  co�  thệ(  đệ)  cạo tạ�m tí�nh cu� ạ mí�nh;
tạ�m tí�nh chừ vi�  chạOng phạ� i  đạ$  đệ)  cạo lệ�n lạ�  gí�?  Tạm
đạ0 c. Chừ vi� lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng, tạ�m tí�nh chừ vi� nạ�ng
lệ�n thí� co� ng cu� ạ chừ vi� chạOng phạ� i cu$ ng nạ�ng lệ�n? Nhạ� t
cừ�  từ�  đạ0 c.  ChạOng  phạ� i  chừ vi�  nệ�n  cạ�m  tạ�  ngừớ� i  tạ?
Trong tạ�m chừ vi� phạ� i hệ� t mừ� c cạ�m ớn ngừớ� i tạ, thạ�� t
sừ�  lạ�  nhừ vạ�� y.

Tạ� t nhiệ�n, hạ0n đạ$  xuạ� t rạ tạ�m kho� ng to� t, nệ�u kho� ng
đạ$  kho� ng cạ�p đừ� c cho chừ vi�, nhừng thạ�� t sừ�  hạ0n đạ$  tạ� o
rạ mo�� t cớ ho�� i cho chừ vi� đệ)  cạo tạ�m tí�nh cu� ạ mí�nh. Vạ�� y
cu$ ng no� i,  chu� ng tạ nhạ� t đi�nh phạ� i  coi tro� ng tu luyệ��n
tạ�m tí�nh; khi tu luyệ��n tạ�m tí�nh [thí�] đo) ng thớ� i tiệ�u trừ�
nghiệ��p lừ� c, chuyệ(n hoạ�  thạ�nh đừ� c, chừ vi� mớ� i co�  thệ(  đệ)
cạo tạ)ng; chu� ng từớng phu�  từớng thạ�nh cho nhạu. Lệ�n
đệ�n  cạo  tạ)ng  mạ�  xệ� t,  thí�  cạ� c  [Phạ�p]  ly�  [nới  ngừớ� i
thừớ� ng]  đệ)u  thạy  đo( i.  Ngừớ� i  thừớ� ng  kho� ng  hiệ(u  ro$
nhừ$ ng việ�� c nạ�y; [khi] chừ vi� lệ�n cạo tạ)ng mạ�  xệ� t nhừ$ ng
[Phạ�p]  ly� ,  thí�  mo� i  thừ�  đệ)u  đạ$  thạy đo( i.  ỞQ  nới  ngừớ� i
thừớ� ng chừ vi� cho rạHng [đạ� o] ly�  nạ�y lạ�  đu� ng, nhừng no�
kho� ng thạ�� t sừ�  đu� ng. Lệ�n cạo tạ)ng mạ�  xệ� t thí� mớ� i thạ�� t
sừ�  đu� ng; tho� ng thừớ� ng lạ�  nhừ vạ�� y.

To� i đạ$  giạ�ng thạ�u [Phạ�p] ly�  cho chừ vi� ro) i; hy vo� ng
rạHng trong tu luyệ��n sạu nạ�y, mo� i ngừớ� i co�  thệ(  từ�  coi
mí�nh  lạ�  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng,  tu  luyệ��n  mo�� t  cạ� ch  chạ�n
chí�nh, ví� [Phạ�p] ly�  nạ�y đạ$  đừớ� c [trí�nh] bạ�y ớ�  đạ�y ro) i.
Co�  thệ(  mo�� t so�  ngừớ� i, ví� ho�  ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng, nệ�n ho�
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cho rạHng lớ� i í�ch vạ�� t chạ� t ro$  rạ�ng thừ� c tạ� i kiạ cu� ạ ngừớ� i
thừớ� ng mớ� i lạ�  lớ� i í�ch thiệ� t thừ� c. Trong do� ng chạ�y lớ� n
ngừớ� i thừớ� ng, ho�  kho� ng thệ(  lạ� y tiệ�u chuạ(n cạo mạ�  yệ�u
cạ)u  bạ�n  thạ�n.  Ky�  thừ� c,  [vệ)  việ�� c]  lạ�m  ngừớ� i  to� t  nới
ngừớ� i thừớ� ng [thí�] đạ$  co�  nhừ$ ng nhạ�n vạ�� t ạnh hu� ng mo�
phạ� m  lạ�m  khuo� n  mạ4u;  đo�  lạ�  khuo� n  mạ4u  nới  ngừớ� i
thừớ� ng. Nệ�u chừ vi� muo� n lạ�m ngừớ� i tu luyệ��n, thí� hoạ�n
toạ�n dừ� ạ vạ�o cạ� i  tạ�m cu� ạ  mí�nh mạ�  tu, toạ�n dừ� ạ vạ�o
bạ�n thạ�n mạ�  ngo�� ,  kho� ng hệ)  co�  khuo� n mạ4u. Mạy thạy
ho� m nạy chu� ng to� i đạ$  giạ�ng ro�� ng Đạ� i Phạ�p; trong quạ�
khừ�  [nệ�u] chừ vi� muo� n tu, nhừng kho� ng ại giạ�ng [dạ� y].
Nhừ thệ�  nạ�y chừ vi� chiệ(u thệo Đạ� i Phạ�p mạ�  thừ� c hiệ��n
thí�  sệ$  thừ� c hiệ��n to� t hớn; co�  thệ(  tu hạy kho� ng, co�  thệ(
hạ�nh hạy kho� ng, đo�� t phạ�  lệ�n đệ�n tạ)ng nạ�o, hoạ�n toạ�n
dừ� ạ vạ�o bạ�n thạ�n chừ vi�.

Tạ� t nhiệ�n, hí�nh thừ� c chuyệ(n hoạ�  nghiệ��p lừ� c cu$ ng
kho� ng hoạ�n toạ�n gio� ng [hệ�� t] nhừ to� i vừ� ạ giạ�ng; cu$ ng sệ$
[co� ] biệ(u hiệ��n tạ� i cạ� c phừớng diệ��n khạ� c. Ngoạ� i xạ$  ho�� i, ớ�
giạ đí�nh đệ)u xuạ� t hiệ��n. Đi ngoạ� i đừớ� ng, hoạ�� c trong cạ� c
hoạ�n  cạ�nh xạ$  ho�� i  khạ� c,  đệ)u  cu$ ng co�  thệ(  gạ�� p  chuyệ��n
phiệ)n phừ� c. Cạ)n lạ�m cho chừ vi� vừ� t bo�  nhừ$ ng tạ�m nạ�o
mạ�  chừạ vừ� t bo�  đừớ� c ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng. Tạ� t cạ�  cạ� c
tạ�m chạ�p trừớ� c, miệ4n lạ�  chừ vi� co� , thí� cạ)n phạ� i vừ� t bo�
tạ� i cạ� c chu� ng hoạ�n cạ�nh [khạ� c nhạu]. [Sệ$] lạ�m cho chừ
vi� trừớ� t ngạ$ , từ�  đo�  mạ�  ngo��  Đạ� o; tu luyệ��n lạ�  nhừ thệ� .

Co� n co�  mo�� t tí�nh huo� ng khạ�  điệ(n hí�nh: co�  rạ� t nhiệ)u
ngừớ� i chu� ng tạ trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n, tho� ng thừớ� ng
khi chừ vi� luyệ��n co� ng, thí� ạ� i nhạ�n cu� ạ chừ vi� đạ�� c biệ�� t
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kho� ng ừng y� ;  mo�� t  khi chừ vi�  luyệ��n co� ng, liệ)n gạ�y sừ�
[đạ�nh  lo�� n]  vớ� i  chừ vi�.  Chừ  vi�  lạ�m  việ�� c  khạ� c,  thí�  ho�
kho� ng quạn tạ�m. ChạOng hạ� n chừ vi� đạm mệ�  chới mạ� t
chừớ� c mạ� t bạo nhiệ�u thớ� i giạn, thí� ho�  cu$ ng kho�  chi�u,
nhừng kho� ng nhừ [việ�� c] luyệ��n co� ng. Chừ vi� luyệ��n co� ng
đạ�u co�  cạn hệ��  gí� đệ�n ho� ; rệ�n luyệ��n thạ�n thệ( , kho� ng ạ�nh
hừớ� ng đệ�n ho� , vạ�  lạ�  to� t. Nhừng hệ4  chừ vi� luyệ��n co� ng,
ho�  liệ)n  quạ�ng đo)  gạ� y  sừ�  vớ� i  chừ vi�.  Co�  ngừớ� i  chí�  ví�
luyệ��n co� ng, [mạ� ] cạ$ i nhạu đệ�n mừ� c ly ho� n. Rạ� t nhiệ)u
ngừớ� i đạ$  kho� ng nghí$ thừ�  xệm tạ� i sạo lạ� i xuạ� t hiệ��n tí�nh
huo� ng nạ�y? Sạu nạ�y chừ vi�  ho� i  ho� :  ‘Cớ�  sạo to� i  luyệ��n
co� ng  thí�  mí�nh  lạ� i  kho�  chi�u  no� ng  nạ�y  đệ�n  thệ�?’  Ho�
kho� ng no� i đừớ� c gí�, thạ�� t sừ�  kho� ng no� i đừớ� c gí�: ‘Thệ�  ạ� ,
to� i  kho� ng nệ�n  no� ng  thệ� ,  nhừng lu� c  ạ� y  phạ� t  hoạ�  ghệ�
quạ� ’. Thừ� c rạ lạ�  chuyệ��n ví� sạo? Khi luyệ��n co� ng thí� đo) ng
thớ� i  nghiệ��p lừ� c cạ)n chuyệ(n hoạ� ,  bạ� t  thạ� t  giạ�  bạ� t  đạ0 c,
điệ)u mạ� t cu$ ng lạ�  điệ)u xạ�u; chừ vi� cạ)n phạ� i pho�  xuạ� t.

Co�  thệ(  vừ� ạ vạ�o đệ�n cừ� ạ nhạ� , ạ� i nhạ�n cu� ạ chừ vi� liệ)n
cho chừ vi� mo�� t trạ�� n vạ�o đạ)u; chừ vi� nệ�u nhạ�� n nhi�n quạ
đừớ� c,  thí�  co� ng chừ vi�  luyệ��n ho� m nạy sệ$  kho� ng uo( ng
phí�. Co�  ngừớ� i hiệ(u rạHng luyệ��n co� ng cạ)n [coi] tro� ng đừ� c,
nệ�n bí�nh thừớ� ng [quạn hệ�� ]  vớ� i ạ� i  nhạ�n cu� ạ mí�nh rạ� t
to� t.  Nhừng vừ� ạ nghí$:  “Bí�nh thừớ� ng to� i  no� i  ‘mo�� t’  [thí�
no� ] kho� ng no� i ‘hại’; ho� m nạy no�  lạ� i cừớ$ i lệ�n đạ)u lệ�n co(
to� i.” Kho� ng nhi�n no( i,  liệ)n gạ�y sừ�  lạ� i  vớ� i ạ� i  nhạ�n; nhừ
thệ�  ho� m nạy luyệ��n cu$ ng nhừ kho� ng. Lạ�  ví�  nghiệ��p lừ� c
vạ4n co� n ớ�  kiạ, ho�  giu� p chừ vi� tiệ�u đi nhừng chừ vi� đạ$
kho� ng chi�u mạ�  co� n gạ�y sừ�  vớ� i ngừớ� i tạ; [nệ�n nghiệ��p
lừ� c] kho� ng tiệ�u đừớ� c. Nhừ$ ng việ�� c nạ�y rạ� t nhiệ)u, co�  rạ� t
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nhiệ)u ngừớ� i chu� ng tạ từ� ng gạ�� p tí�nh huo� ng nạ�y, nhừng
đạ$  kho� ng thừ�  nghí$ lạ�  ví� sạo. Chừ vi� lạ�m việ�� c khạ� c thí� ho�
kho� ng quạn tạ�m đệ�n  chừ vi�;  nguyệ�n  [luyệ��n  co� ng]  lạ�
việ�� c to� t, nhừng ho�  cừ�  kho� ng chi�u đệ(  chừ vi� yệ�n. Thừ� c
rạ ho�  giu� p chừ vi� tiệ�u nghiệ��p, nhừng từ�  ho�  kho� ng biệ� t.
Ho�  kho� ng hệ)  gạ� y sừ�  vớ� i chừ vi� ớ�  bệ)  mạ�� t, co� n trong tạ�m
lạ� i  rạ� t  to� t  vớ� i  chừ vi�;  kho� ng phạ� i  nhừ thệ� ,  [mạ� ]  cớn
no� ng giạ�� n thạ�� t sừ�  xuạ� t rạ từ�  no�� i tạ�m. Bớ� i ví� nghiệ��p lừ� c
rới vạ�o ại thí� ngừớ� i đo�  thạ�y kho�  chi�u; đạ�m bạ�o lạ�  nhừ
vạ�� y.

Đề cao tâm tính

Nhiệ)u ngừớ� i trừớ� c đạ�y ví� kho� ng giừ$  vừ$ ng tạ�m tí�nh,
[nệ�n] vạ�n đệ)  xuạ� t hiệ��n rạ� t nhiệ)u; luyệ��n đệ�n mo�� t tạ)ng
nhạ� t đi�nh ro) i thí� kho� ng lệ�n đừớ� c nừ$ ạ. Co�  ngừớ� i nguyệ�n
[bạn đạ)u] tạ�m tí�nh đạ$  từớng đo� i cạo; khi luyệ��n co� ng
liệ)n lạ�� p từ� c khại mớ�  thiệ�n mu� c, đạ� t đệ�n mo�� t cạ�nh giớ� i
nạ�o đo� . Bớ� i ví� cạ�n cớ cu� ạ cạ�  nhạ�n nạ�y khạ�  to� t, tạ�m tí�nh
rạ� t  cạo, nệ�n co� ng cu� ạ ho�  tạ�ng lệ�n rạ� t  nhạnh. Khi đạ� t
đệ�n vi� trí� sớ�  tạ� i nới tạ�m tí�nh cu� ạ ho� , co� ng cu� ạ ho�  cu$ ng
tạ�ng lệ�n đệ�n đo� , ho�  cạ)n đệ)  cạo co� ng cu� ạ mí�nh hớn nừ$ ạ,
thí�  [khi  ạ� y]  cạ� c  mạ�u  thuạ4n  kiạ  cu$ ng  đo�� t  nhiệ�n  xuạ� t
hiệ��n, chí�nh lạ�  đệ(  ho�  liệ�n tu� c đệ)  cạo tạ�m tí�nh. Đạ�� c biệ�� t lạ�
[ngừớ� i] bạn đạ)u đạ$  co�  cạ�n cớ to� t, ho�  cho rạHng co� ng cu� ạ
mí�nh tạ�ng lệ�n to� t, luyệ��n cu$ ng rạ� t to� t, nhừng tạ� i sạo bạo
nhiệ�u  phiệ)n phừ� c  đo�� t  nhiệ�n  [xạ�y]  đệ�n? Ví�  sạo cạ� i  gí�
cu$ ng kho� ng to� t: mo� i ngừớ� i đo� i vớ� i ho�  cu$ ng kho� ng to� t,
lạ$nh đạ� o cu$ ng kho� ng coi tro� ng ho� ,  hoạ�n cạ�nh tạ� i  giạ
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đí�nh cu$ ng trớ�  nệ�n rạ� t  cạ�ng thạOng.  Tạ� i  sạo đo�� t  nhiệ�n
xuạ� t hiệ��n nhiệ)u mạ�u thuạ4n nhừ thệ�? Từ�  ho�  kho� ng ngo��
[rạ đừớ� c]. Ví� cạ�n cớ cu� ạ ho�  to� t, nệ�n đạ� t đệ�n đừớ� c mo�� t
tạ)ng nhạ� t đi�nh, [vạ� ] xuạ� t hiệ��n trạ� ng thạ� i nhừ thệ� . Tuy
vạ�� y đo�  đạ$  lạ�  tiệ�u chuạ(n việ�n mạ$n to� i hạ�� u cu� ạ ngừớ� i tu
luyệ��n chừạ? Hạ$y co� n quạ�  xạ mớ� i tu lệ�n đo�  đừớ� c! Chừ vi�
cạ)n liệ�n tu� c đệ)  cạo bạ�n thạ�n. Đo�  lạ�  ví� mo�� t chu� t cạ�n cớ
bạ�n thạ�n mí�nh mạng thệo khớ� i  tạ� c  du� ng, nệ�n chừ vi�
mớ� i co�  thệ(  đạ� t đệ�n trạ� ng thạ� i ạ� y; đệ)  cạo hớn nừ$ ạ, thí�
tiệ�u chuạ(n kiạ cu$ ng cạ)n đệ)  cạo lệ�n.

Co�  ngừớ� i no� i: ‘To� i kiệ�m thệ�m chu� t tiệ)n, thu xệ�p giạ
đí�nh o( n thoạ� , thí� to� i kho� ng lo lạ0ng gí� nừ$ ạ, [ro) i] to� i sệ$  lạ� i
tu Đạ� o’. To� i no� i rạHng chừ vi� đạng vo� ng từớ� ng; chừ vi�
kho� ng thệ(  chi pho� i cuo�� c đớ� i ngừớ� i khạ� c đừớ� c, kho� ng
thệ(  thạo tu� ng vạ�� n mệ��nh ngừớ� i  khạ� c đừớ� c,  kệ(  cạ�  vạ�� n
mệ��nh vớ�  con,  chạ mệ� ,  ạnh ệm; chừ vi�  co�  quyệ� t  đi�nh
đừớ� c [nhừ$ ng việ�� c ạ� y] kho� ng? Hớn nừ$ ạ, chừ vi� sạu nạ�y
kho� ng phạ� i lo lạ0ng, chừ vi� kho� ng co�  phiệ)n phừ� c gí� nừ$ ạ,
thí� chừ vi� tu luyệ��n gí� đạ�y? Luyệ��n co� ng mo�� t cạ� ch quạ�  ừ
thoạ� i mạ� i chạ�ng? Lệ$  nạ�o co�  chuyệ��n ạ� y? Đo�  [chí�] lạ�  chừ
vi� đừ� ng tạ� i go� c đo��  ngừớ� i thừớ� ng mạ�  [mong] từớ� ng vạ�� y
tho� i.

Tu luyệ��n cạ)n phạ� i tu luyệ��n trong mạ nạ�n, [đệ( ] xệm
[đo� i  vớ� i]  thạ� t  tí�nh lu� c  du� c  chừ vi�  co�  thệ(  dừ� t  bo�  hạy
kho� ng,  co�  thệ(  coi  nhệ�  hạy kho� ng.  Chừ vi�  chạ�p trừớ� c
chí�nh vạ�o nhừ$ ng thừ�  ạ� y, thí�  chừ vi�  kho� ng tu xuạ� t lại
đừớ� c. Bạ� t kệ(  sừ�  việ�� c gí� cu$ ng co�  quạn hệ��  nhạ�n duyệ�n; ví�
sạo ngừớ� i tạ co�  thệ(  lạ�m ngừớ� i? Chí�nh lạ�  ví� ngừớ� i tạ co�
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‘tí�nh’; ngừớ� i tạ ví� cạ� i ‘tí�nh’ nạ�y mạ�  so� ng; tí�nh cạ�m thạ�n
quyệ�n,  tí�nh  cạ�m nạm nừ$ ,  tí�nh  cạ�m vớ� i  chạ mệ� ,  cạ�m
tí�nh, tí�nh bệ�  bạ� n, thừ� c thi co� ng việ�� c cu$ ng co�  tí�nh, ớ�  đạ�u
cu$ ng  kho� ng  tạ� ch  kho� i  cạ� i  ‘tí�nh’  ạ� y;  muo� n  lạ�m  hạy
kho� ng, cạo hừ� ng hạy kho� ng, yệ�u vạ�  ghệ� t, hệ� t thạ�y mo� i
thừ�  trong toạ�n bo��  xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i đệ)u từ�  cạ� i ‘tí�nh’ ạ� y
mạ�  rạ. Nệ�u ‘tí�nh’ kiạ chạOng đoạ� n, thí� chừ vi� kho� ng thệ(
tu luyệ��n đừớ� c. Ngừớ� i tạ nệ�u nhạ�y rạ kho� i cạ� i ‘tí�nh’ nạ�y,
thí� kho� ng ại đo�� ng đệ�n chừ vi� đừớ� c, tạ�m ngừớ� i thừớ� ng
kho� ng đo�� ng đệ�n chừ vi� đừớ� c; thạy vạ�o đo�  lạ�  ‘từ�  bi’, vo� n
lạ�  điệ)u cạo thừớ� ng hớn. Tạ� t  nhiệ�n đoạ� n dừ� t điệ)u ạ� y
ngạy lạ�� p từ� c kho� ng dệ4  dạ�ng gí�; tu luyệ��n lạ�  quạ�  trí�nh lạ�u
dạ� i, lạ�  quạ�  trí�nh lạ)n lạ)n vừ� t bo�  cạ� c tạ�m chạ�p trừớ� c cu� ạ
bạ�n thạ�n; nhừng chừ vi� cạ)n phạ� i từ�  mí�nh đạ�� t yệ�u cạ)u
nghiệ�m khạ0 c cho mí�nh.

Lạ�  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng  chu� ng  tạ  sệ$  đo�� t  nhiệ�n  gạ�� p
mạ�u thuạ4n.  Xừ�  ly�  thệ�  nạ�o? Bí�nh thừớ� ng chừ vi�  luo� n
luo� n bạ�o trí�  trạ� i  tim từ�  bi,  [bạ�o  trí�]  tạ�m thạ� i  hoạ�  ạ� i;
[khi] gạ�� p vạ�n đệ)  thí� sệ$  xừ�  ly�  đừớ� c to� t, bớ� i ví� no�  co�  mo�� t
khoạ�ng  hoạ�  hoạ$n.  Chừ  vi�  luo� n  từ�  bi,  lạ� y  Thiệ��n  đạ$ i
ngừớ� i, lạ�m việ�� c gí�  đệ)u luo� n luo� n cạ�n nhạ0 c đệ�n ngừớ� i
khạ� c, mo4 i khi gạ�� p vạ�n đệ)  thí� trừớ� c hệ� t nghí$ rạHng: ‘Việ�� c
nạ�y đo� i vớ� i ngừớ� i khạ� c co�  thệ(  chi�u đừớ� c kho� ng, đo� i vớ� i
ngừớ� i khạ� c co�  phừớng hạ� i gí� kho� ng’; nhừ vạ�� y sệ$  kho� ng
xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)  gí�. Do đo�  chừ vi� luyệ��n co� ng cạ)n thệo
tiệ�u chuạ(n cạo, tiệ�u chuạ(n cạo hớn nừ$ ạ mạ�  yệ�u cạ)u bạ�n
thạ�n.
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Mo�� t  so�  ngừớ� i  vạ4n  hạy  kho� ng  ngo��  [rạ  đừớ� c].  Co�
ngừớ� i khại mớ�  thiệ�n mu� c ro) i, nhí�n thạ�y Phạ�� t, liệ)n vệ)
nhạ�  bạ� i Phạ�� t, trong tạ�m cạ)u niệ��m: ‘Ngạ� i ví� sạo kho� ng
quạn tạ�m đệ�n con? Xin giu� p con giạ� i quyệ� t vạ�n đệ)  nạ�y
đi!’ Tạ� t nhiệ�n Phạ�� t kho� ng quạ�n; [kho� ] nạ� n kiạ chí�nh lạ�
o� ng ạ� y bạ�y đạ�� t rạ; mu� c đí�ch đệ(  chừ vi� đệ)  cạo tạ�m tí�nh,
trong mạ�u thuạ4n chừ vi� dệ4  đệ)  cạo lệ�n. Ho� i o� ng ạ� y co�
thệ(  giu� p chừ vi� giạ� i quyệ� t [mạ�u thuạ4n] đo�  kho� ng? Hoạ�n
toạ�n kho� ng giu� p chừ vi�  giạ� i  quyệ� t;  giạ� i  quyệ� t  ro) i  thí�
chừ vi� tạ�ng co� ng rạ sạo, đệ)  cạo tạ�m tí�nh vạ�  tạ)ng nhừ
thệ�  nạ�o? Đệ(  chừ vi� tạ�ng co� ng mớ� i lạ�  [điệ)u] thện cho� t.
Cạ� c  Đạ� i  Giạ� c  Giạ�  nhí�n [nhạ�� n]  rạHng,  lạ�m ngừớ� i  kho� ng
phạ� i lạ�  mu� c đí�ch, sinh mệ��nh ngừớ� i tạ kho� ng phạ� i ví� đệ(
lạ�m ngừớ� i, mạ�  chí�nh lạ�  đệ(  quạy trớ�  vệ) . Con ngừớ� i chi�u
kho(  bạo nhiệ�u;  [cạ� c Đạ� i  Giạ� c  Giạ� ]  cho rạHng chi�u kho(
cạ�ng nhiệ)u cạ�ng to� t, trạ�  nớ�  nhạnh hớn; ho�  thừ� c sừ�  nghí$
nhừ thệ� .  Co�  ngừớ� i  kho� ng ngo�� ,  cạ)u  Phạ�� t  kho� ng đừớ� c,
liệ)n bạ0 t  đạ)u oạ�n Phạ�� t: ‘Tạ� i sạo Ngạ� i  kho� ng giu� p con?
Hạ�ng ngạ�y [con] đo� t hừớng dạ�� p đạ)u lạ� y Ngạ� i [cớ mạ� ].’
Co�  ngừớ� i ví�  điệ)u nạ�y mạ�  quạ�ng cạ�  từớ� ng Phạ�� t,  từ�  đo�
[lạ�ng] mạ�  Phạ�� t. Ví� ho�  [lạ�ng] mạ� , tạ�m tí�nh cu� ạ ho�  cu$ ng
rớ� t xuo� ng, co� ng cu$ ng mạ� t. Ho�  hiệ(u rạHng mạ� t cạ�  ro) i, nệ�n
cạ�ng hạ�� n  Phạ�� t;  ho�  từớ� ng rạHng Phạ�� t  [lạ�m] hạ� i  ho� .  Ho�
du� ng cạ� i ly�  cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng mạ�  đo tạ�m tí�nh cu� ạ Phạ�� t;
lạ�m sạo co�  thệ(  đo đừớ� c?  Ho�  du� ng tiệ�u  chuạ(n  ngừớ� i
thừớ� ng mạ�  xệ� t sừ�  việ�� c trệ�n cạo tạ)ng; lạ�m sạo co�  thệ(  thệ�
đừớ� c? Do đo�  thừớ� ng hạy xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)  nhừ vạ�� y: coi
nhừ$ ng kho(  [nạ�n]  trong cuo�� c  đớ� i  lạ�  bạ� t  co� ng đo� i  vớ� i
mí�nh; co�  nhiệ)u ngừớ� i suy su� p mạ�  rớ� t xuo� ng.
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Mạ�y nạ�m trừớ� c co�  rạ� t nhiệ)u đạ� i khí� co� ng sừ, dạnh
tiệ�ng hiệ(n hạ� ch cu$ ng suy su� p rớ� t xuo� ng. Tạ� t nhiệ�n, cạ� c
khí� co� ng sừ chạ�n chí�nh đạ$  trớ�  vệ) , hoạ�n thạ�nh xong sừ�
mệ��nh li�ch sừ�  cu� ạ mí�nh liệ)n trớ�  vệ) . Nhừ$ ng [khí� co� ng sừ]
co� n [ớ� ] lạ� i lạ)m lạ� c nới ngừớ� i thừớ� ng; nhừ$ ng ngừớ� i tạ�m
tí�nh đạ$  rớ� t xuo� ng ạ� y vạ4n co� n đạng hoạ� t đo�� ng; ho�  đạ$
kho� ng co� n co� ng nừ$ ạ. Mo�� t so�  khí� co� ng sừ trừớ� c đạ�y no( i
dạnh vạ4n đạng hoạ� t đo�� ng tạ� i xạ$  ho�� i; sừ phu�  cu� ạ ho�  thạ�y
rạHng ho�  đạ$  rớ� t ớ�  cho� n ngừớ� i thừớ� ng, rớ� t nới dạnh lớ� i
vạ�  kho� ng thệ(  từ�  kệ�o lệ�n đừớ� c nừ$ ạ, đạ$  ho� ng ro) i; ngừớ� i
tạ bệ�n mạng pho�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ ho�  đi, [mạ� ] co� ng đệ)u
ớ�  trệ�n thạ�n cu� ạ pho�  nguyệ�n thạ)n. Nhừ$ ng ví� du�  nhừ thệ�
co�  khạ�  nhiệ)u.

Trong phạ�p  mo� n  chu� ng  tạ,  ví�  du�  loạ� i  nạ�y  rạ� t  í�t,
[nệ�u] co�  thí� cu$ ng kho� ng no( i co�� m nhừ thệ� . Vệ)  phừớng
diệ��n đệ)  cạo tạ�m tí�nh, thí�  nhừ$ ng ví�  du�  no( i tro�� i  co�  rạ� t
nhiệ)u.  Co�  mo�� t  ho� c  việ�n  ớ�  nhạ�  mạ�y  dệ�� t  kim tạ� i  mo�� t
thạ�nh pho�  cu� ạ tí�nh Sớn Đo� ng, sạu khi ho� c Phạ�p Luạ�n
Đạ� i Phạ�p đạ$  dạ� y cạ� c co� ng nhạ�n khạ� c luyệ��n; kệ� t quạ�  lạ�m
cho diệ��n mạ� o tinh thạ)n cu� ạ nhạ�  mạ�y hừng khớ� i  hạOn
lệ�n. Trừớ� c đạ�y cạ� c đạ)u [mạ(u] khạ�n tạ0m cu� ạ nhạ�  mạ�y
dệ�� t kim thừớ� ng bi� cạ� t đi mạng vệ)  nhạ� , cạ� c co� ng nhạ�n
đệ)u  lạ� y  [nhừ  thệ�].  Sạu  khi  ho� c  co� ng  ro) i  thí�  ạnh  tạ
kho� ng nhừ$ ng kho� ng lạ� y nừ$ ạ, mạ�  co� n mạng nhừ$ ng thừ�
đạ$  lạ� y vệ)  nhạ�  trạ�  lạ� i [nhạ�  mạ�y]. Ngừớ� i khạ� c thạ�y ạnh tạ
lạ�m thệ� , thí� kho� ng ại lạ� y nừ$ ạ; co�  co� ng nhạ�n co� n mạng
hệ� t  nhừ$ ng gí�  đạ$  lạ� y  trạ�  lạ� i  nhạ�  mạ�y;  trong toạ�n  nhạ�
mạ�y xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng nhừ vạ�� y.
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Trạ� m trừớ� ng mo�� t trạ� m phu�  đạ� o ớ�  thạ�nh pho�  nạ�o
đo�  tớ� i nhạ�  mạ�y đệ(  xệm [tí�nh hí�nh] cạ� c ho� c việ�n luyệ��n
Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p ớ�  đo�  [tu] luyệ��n thệ�  nạ�o; giạ�m đo� c
nhạ�  mạ�y  ạ� y  đạ$  đí�ch  thạ�n  gạ�� p  mạ�� t  no� i:  ‘Nhừ$ ng co� ng
nhạ�n sạu khi ho� c Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p cu� ạ cạ� c o� ng, đệ�n
sớ� m vệ)  muo�� n, lạ�m việ�� c hệ� t sừ� c cạ(n thạ�� n, lạ$nh đạ� o phạ�n
co� ng việ�� c gí�  cu$ ng [thừ� c hiệ��n] kho� ng nệ)  hạ� ; [ho� ] cu$ ng
kho� ng trạnh [giạ�nh] lớ� i í�ch. Ho�  đệ)u lạ�m việ�� c nhừ thệ�
cạ� , lạ�m cho diệ��n mạ� o tinh thạ)n toạ�n bo��  nhạ�  mạ�y khớ� i
sạ0 c [hớn lệ�n], hiệ��u quạ�  kinh tệ�  cu� ạ nhạ�  mạ�y cu$ ng to� t.
Co� ng cu� ạ cạ� c o� ng thạ�� t lạ�  lớ� i hạ� i; khi nạ�o Sừ phu�  cạ� c o� ng
quạ đạ�y, to� i cu$ ng thạm giạ.’ Mu� c đí�ch chu�  yệ�u việ�� c tu
luyệ��n  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p  cu� ạ  chu� ng  tạ  lạ�  đừạ con
ngừớ� i lệ�n cạo tạ)ng, chừ�  kho� ng hệ)  nghí$ đệ�n lạ�m nhừ$ ng
sừ�  việ�� c nhừ vạ�� y; tuy nhiệ�n no�  cu$ ng co�  thệ(  phạ� t huy tạ� c
du� ng to lớ� n thu� c đạ(y vạ�n minh tinh thạ)n cu� ạ xạ$  ho�� i.
Nệ�u nhừ ại ại  cu$ ng hừớ� ng vạ�o no�� i  tạ�m mạ�  tí�m, ại ại
cu$ ng muo� n bạ�n thạ�n lạ�m thệ�  nạ�o cho to� t,  thí�  to� i  no� i
rạHng xạ$  ho�� i nạ�y sệ$  o( n đi�nh, tiệ�u chuạ(n đạ� o đừ� c nhạ�n
loạ� i cu$ ng sệ$  nạ�ng cạo trớ�  lạ� i.

Khi to� i giạ�ng Phạ�p truyệ)n co� ng tạ� i Thạ� i Nguyệ�n, co�
mo�� t [nừ$ ] ho� c việ�n trệ�n 50 tuo( i, hại vớ�  cho) ng giạ�  cu� ng
đệ�n  ho� c.  Khi  ho�  đi  đệ�n  giừ$ ạ  đừớ� ng cạ� i,  mo�� t  xệ  o� -to�
chạ� y rạ� t nhạnh quạ đo� ; chiệ�c gừớng chiệ�u hạ�� u cu� ạ xệ
đo�� t nhiệ�n mạ0 c vạ�o y phu� c cu� ạ bạ� . [No� ] mạ0 c vạ�o vạ�  kệ�o
bạ�  lo� i  đi  hớn  mừớ� i  mệ� t,  vạ�  lạ�m  bạ�  ngạ$  xuo� ng  đạ� t
“phi�ch” mo�� t  cạ� i,  [co� n] chiệ�c xệ chạ� y xạ hớn hại mừới
mệ�t mớ� i dừ� ng lạ� i. Ngừớ� i lạ� i xệ nhạ�y vo�� i rạ kho� i xệ vạ�
bừ� c  mí�nh no� i:  ‘Nạ�y,  bạ�  đi  đừớ� ng mạ�  kho� ng nhí�n  ạ� !’
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Hiệ��n nạy ngừớ� i tạ nhừ vạ�� y đạ�y, hệ4  gạ�� p vạ�n đệ)  lạ�  trừớ� c
tiệ�n [ho� ] đạ(y trạ� ch nhiệ��m, co�  tạ� i ho�  hạy kho� ng thí� cu$ ng
đạ(y cho [ngừớ� i  khạ� c].  Ngừớ� i  ngo) i  trong xệ no� i:  ‘Hạ$y
xệm xệm [ngừớ� i tạ] ngạ$  co�  sạo kho� ng, đừạ [ngừớ� i tạ]
đệ�n bệ��nh việ��n đi’. Lạ� i xệ hiệ(u rạ, vo�� i  no� i: ‘Bạ� c co�  sạo
kho� ng? Ngạ$  co�  bi� sạo kho� ng ạ� ? Chu� ng tạ cu� ng đệ�n bệ��nh
việ��n đệ(  xệm nhệ� ’. Ho� c việ�n nạ�y từ�  từ�  bo�  dạ�� y kho� i mạ�� t
đạ� t ro) i no� i: ‘Kho� ng sạo cạ� , cạ�� u đi đi’. [Bạ� ] phu� i bu� i xong
bệ�n vi�n o� ng cho) ng ro) i đi tiệ�p.

Đệ�n lớ� p ho� c, [bạ� ] kệ(  vớ� i to� i chuyệ��n ạ� y; to� i cu$ ng hệ� t
sừ� c vừ� ạ y� : Tạ�m tí�nh cu� ạ ho� c việ�n chu� ng tạ thừ� c sừ�  đạ$
đừớ� c đệ)  cạo lệ�n. Bạ�  kệ(  vớ� i to� i: ‘Thừạ Sừ phu� , ho� m nạy
con ho� c Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p; nệ�u con kho� ng ho� c Phạ�p
Luạ�n Đạ� i Phạ�p, thí� ho� m nạy con sệ$  kho� ng hạ�nh xừ�  nhừ
thệ� .’ Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm: đạ$  nghí� hừu ro) i, vạ�� t giạ�
hiệ��n nạy đạ0 t đo�  nhừ thệ� , đạ$ i ngo��  phu� c lớ� i cu$ ng kho� ng
co� . Ngừớ� i trệ�n 50 tuo( i bi� xệ hới lo� i đi xạ nhừ thệ� , bi� ngạ$
xuo� ng đạ� t. Ho� i bi� thừớng ớ�  đạ�u? Đạ�u cu$ ng bi� thừớng
hệ� t, nạHm ớ�  đo�  kho� ng dạ�� y. Đệ�n bệ��nh việ��n, thí�  đi việ��n;
đệ�n ro) i nạHm lạ� i kho� ng rạ nừ$ ạ. Ngừớ� i thừớ� ng co�  thệ(  sệ$
[lạ�m]  nhừ  vạ�� y.  Nhừng  bạ�  nạ�y  lạ�  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng,
kho� ng lạ�m nhừ thệ� . Chu� ng tạ giạ�ng rạHng, to� t xạ�u xuạ� t
từ�  mo�� t niệ��m cu� ạ ngừớ� i tạ, sại biệ�� t ớ�  mo�� t niệ��m ạ� y đừạ
đệ�n  hạ�� u  quạ�  khạ� c  nhạu.  Vớ� i  tuo( i  cạo  nhừớ� ng  ạ� y,  lạ�
ngừớ� i  thừớ� ng,  co�  thệ(  ngạ$  [vạ�� y]  mạ�  kho� ng bi�  thừớng
kho� ng? Ab y vạ�� y mạ�  ngạy cạ�  dạ cu� ạ bạ�  nạ�y cu$ ng kho� ng bi�
trạ) y xừớ� c. To� t xạ�u xuạ� t từ�  mo�� t niệ��m; nệ�u nhừ bạ�  nạHm
tạ� i đo�  no� i: ‘AK i chạ� , to� i ho� ng ro) i, cho4  nạ�y bi� ro) i, cho4  kiạ bi�
ro) i’. Nệ�u thệ�  thí� đạ$  co�  thệ(  gạ�n đừ� t xừớng gạ$y, tệ�  bạ� i ro) i.
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Chừ vi� đừớ� c cạ�p bạo nhiệ�u tiệ)n, cạ�  đớ� i co� n lạ� i chừ vi�
nạHm tạ� i bệ��nh việ��n mạ�  kho� ng rạ, ho� i chừ vi� co�  thệ(  thoạ� i
mạ� i  kho� ng?  Ngừớ� i  đừ� ng ngoạ� i  xệm đệ)u  cho rạHng  lạ�
lạ0m: ‘Bạ�  nạ�y sạo kho� ng vo� i ví$nh ạnh kiạ chu� t tiệ)n, đo� i
tiệ)n ạnh kiạ’. Chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c con ngừớ� i ngạ�y nạy
đạ$  mệ�o mo�  cạ�  ro) i.  Ngừớ� i  lạ� i  xệ pho� ng nhạnh, nhừng
ạnh ạ�y phạ� i  chạ�ng co�  y�  đạ�m ngừớ� i  tạ? Anh tạ chạOng
phạ� i vo�  y�  lạ�  gí�? Nhừng con ngừớ� i hiệ��n nạy đệ)u nhừ vạ�� y
cạ� , nệ�u kho� ng vo� i tiệ)n, thí� trong tạ�m ngừớ� i xệm cu$ ng
thạ�y bạ� t bí�nh. To� i no� i rạHng hiệ��n nạy to� t xạ�u chạOng rạ� ch
ro� i; co�  ngừớ� i nệ�u no� i vớ� i ho�  rạHng ‘o� ng đạng lạ�m điệ)u
xạ�u’, ho�  sệ$  kho� ng tin. Bớ� i ví�  chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c con
ngừớ� i  đạ$  thạy đo( i;  co�  ngừớ� i  chí�  chạ� y thệo lớ� i,  chí�  ví�
kiệ�m tiệ)n, [mạ� ] việ�� c gí� cu$ ng lạ�m. ‘Ngừớ� i chạOng ví� mí�nh,
trớ� i tru đạ� t diệ�� t’, [cạ�u nạ�y] đạ$  trớ�  thạ�nh phừớng chạ�m
đệ(  so� ng mạ� t ro) i!

Co�  mo�� t  ho� c  việ�n ớ�  Bạ0 c  Kinh, buo( i  to� i  sạu khi ạ�n
xong dạ0 t  con trại  đi  dạ� o  ớ�  Tiệ)n  Mo� n,  vạ�  thạ�y  co�  xệ
quạ�ng cạ�o đạng bạ�n vệ�  so� ; đừ� ạ trệ�  đệ�n xệm, [vạ� ] muo� n
muạ vệ�  so� . Chới thí� chới, [ạnh ạ� y] bệ�n cho cạ�� u con mo�� t
đo) ng đệ(  chới; muạ mo�� t  cạ� i  đừớ� c ngạy giạ� i  nhí�,  đừớ� c
mo�� t chiệ�c xệ đạ� p cạo cạ�p dạ�nh cho trệ�  ệm; đừ� ạ trệ�  vo�
cu� ng vui thí�ch. Trong đạ)u ạnh tạ lu� c đo�  mạ�y đo�� ng mo�� t
cạ� i:  ‘Mí�nh lạ�  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng, cớ�  sạo lạ� i  cạ)u nhừ$ ng
thừ�  nạ�y? Mí�nh đạ$  nhạ�� n cu� ạ cạ� i phi nghí$ạ mạ� t ro) i; mí�nh
đạ$  mạ� t cho ho�  bạo nhiệ�u đừ� c kho� ng biệ� t?’ Liệ)n no� i vớ� i
con: ‘Bo�  con mí�nh kho� ng cạ)n; nệ�u muo� n thí� chu� ng tạ từ�
muạ’. Đừ� ạ trệ�  kho� ng bạHng lo� ng: ‘No� i bo�  muạ bo�  kho� ng
muạ; từ�  con chới đừớ� c bo�  lạ� i kho� ng cho con lạ� y.’ Kệ�u
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kho� c mạ$ i kho� ng chi�u, kho� ng co�  cạ� ch nạ�o khạ� c, [ạnh tạ]
đạ�nh đạ(y xệ vệ)  nhạ� .  Vệ)  nhạ�  ro) i,  cạ�ng nghí$  cạ�ng thạ�y
kho�  chi�u, đi�nh đệm tiệ)n đừạ lạ� i  cho ngừớ� i tạ. Nhừng
nghí$ lạ� i: ‘Xo(  so�  đạ$  xong, mí�nh đừạ tiệ)n cho ho� , chạOng
phạ� i ho�  sệ$  chiạ nhạu? Vạ�� y quyệ� t đi�nh đừạ tiệ)n u� ng ho��
cho đớn vi� [co� ng tạ� c].’

Tạ� i đớn vi� cu$ ng co�  kho� ng í�t ho� c việ�n Phạ�p Luạ�n Đạ� i
Phạ�p, [nệ�n] lạ$nh đạ� o cu$ ng hiệ(u đừớ� c ạnh tạ. Co� n nệ�u ớ�
mo�� t  hoạ�n  cạ�nh  tho� ng  thừớ� ng,  mo�� t  đớn  vi�  tho� ng
thừớ� ng,  [nệ�u] chừ vi�  no� i  rạHng chừ vi�  lạ�  ngừớ� i  luyệ��n
co� ng, tru� ng giạ� i mo�� t chiệ�c xệ đạ� p, nhừng chừ vi� lạ� i no� i
chừ vi� kho� ng cạ)n, nệ�n lạ� y tiệ)n u� ng ho��  cho đớn vi�; [nệ�u
thệ�] ngạy cạ�  lạ$nh đạ� o cu$ ng nghí$ rạHng tạ�m thạ)n ngừớ� i
nạ�y co�  bệ��nh. Ngừớ� i khạ� c cu$ ng bạ�n tạ�n lung tung: ‘Anh
nạ�y phạ� i chạ�ng luyệ��n co� ng thiệ�n [sại], bi� tạ(u hoạ�  nhạ�� p
mạ?’ To� i đạ$  giạ�ng, rạHng chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c đạ$  mệ�o mo�
ro) i. Vạ�o thớ� i thạ�� p niệ�n 50, 60, thí� việ�� c nạ�y kho� ng đạ�ng
kệ( , rạ� t bí�nh thừớ� ng, kho� ng ại cạ�m thạ�y lạ� .

Chu� ng to� i giạ�ng: dạ4u chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c cu� ạ nhạ�n
loạ� i đạ$  biệ�n đo( i nhiệ)u đệ�n đạ�u, [thí�] đạ�� c tí�nh cu� ạ vu$  tru�
—Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n—No�  vạ4n  ví$nh  việ4n  bạ� t  biệ�n.  Co�
ngừớ� i no� i chừ vi�  to� t,  chừ vi�  kho� ng nhạ� t đi�nh thạ�� t  sừ�
to� t; co�  ngừớ� i  no� i chừ vi�  xạ�u, chừ vi�  kho� ng nhạ� t đi�nh
thạ�� t sừ�  xạ�u; [đo� ] lạ�  ví� tiệ�u chuạ(n nhạ�� n đi�nh to� t xạ�u đạ$
mệ�o mo�  ro) i. Chí�  khi phu�  hớ� p vớ� i đạ�� c tí�nh nạ�y cu� ạ vu$
tru�  thí� ho�  mớ� i lạ�  ngừớ� i to� t; đo�  lạ�  tiệ�u chuạ(n duy nhạ� t
nhạ�� n đi�nh ngừớ� i to� t xạ�u, [vạ� ] đo�  lạ�  [điệ)u] đừớ� c thừ� ạ
nhạ�� n trong vu$  tru� . Chừ vi� dạ4u thạ�y xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i đạ$
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biệ�n đo( i nhiệ)u đệ�n vạ�� y, chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c cu� ạ nhạ�n
loạ� i đạng [trừớ� t] trệ�n do� c lớ� n, đạ� o đừ� c thệ�  giạn trừớ� t
xuo� ng hạ�ng ngạ�y, chí� chạ� y thệo lớ� i; nhừng sừ�  biệ�n hoạ�
cu� ạ vu$  tru�  kho� ng thệ(  tuy�  thệo sừ�  biệ�n hoạ�  cu� ạ nhạ�n
loạ� i mạ�  biệ�n hoạ�  thệo. Lạ�m ngừớ� i tu luyệ��n thí�  kho� ng
thệ(  du� ng  tiệ�u  chuạ(n  cu� ạ  ngừớ� i  thừớ� ng  đệ(  yệ�u  cạ)u.
Ngừớ� i thừớ� ng no� i rạHng việ�� c nạ�y lạ�  đu� ng, thí� chừ vi� liệ)n
thệo  đo�  mạ�  lạ�m,  nhừ  thệ�  kho� ng  thệ(  đừớ� c.  Ngừớ� i
thừớ� ng no� i to� t ạ� y kho� ng nhạ� t đi�nh lạ�  to� t; ngừớ� i thừớ� ng
no� i xạ�u ạ� y cu$ ng kho� ng nhạ� t đi�nh lạ�  xạ�u. Vạ�o thớ� i đạ� i
mạ�  tiệ�u chuạ(n đạ� o đừ� c đạ$  mệ�o mo�  nạ�y, [ví� nhừ] mo�� t cạ�
nhạ�n lạ�m điệ)u xạ�u, chừ vi� bạ�o rạHng ho�  đạng lạ�m điệ)u
xạ�u, thí� ho�  kho� ng tin! Lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n, thí� phạ� i du� ng
đạ�� c tí�nh vu$  tru�  mạ�  nhạ�� n đi�nh, thí� mớ� i co�  thệ(  phạ�n biệ�� t
rạ cạ� i gí� lạ�  thạ�� t sừ�  to� t vạ�  thạ�� t sừ�  xạ�u.

Quán đỉnh

Trong giớ� i tu luyệ��n co�  mo�� t tí�nh huo� ng, go� i lạ�  ‘quạ�n
đí�nh’. Quạ�n đí�nh lạ�  mo�� t hí�nh thừ� c [nghi thừ� c] to� n giạ�o
cu� ạ phừớng phạ�p tu luyệ��n Mạ�� t to� ng cu� ạ Phạ�� t giạ. Mu� c
đí�ch lạ�  cạ�  nhạ�n đạ$  trạ� i quạ quạ�n đí�nh ro) i thí� kho� ng thệ(
tạ� i [giạ] nhạ�� p mo� n khạ� c, [ho�  đạ$  đừớ� c] thừ� ạ nhạ�� n lạ�  đệ��
từ�  chạ�n chí�nh cu� ạ mo� n nạ�y.  Hiệ��n  nạy việ�� c  nạ�y  ky�  lạ�
nhừ thệ�  nạ�o? Luyệ��n co� ng cu$ ng xuạ� t hiệ��n hí�nh thừ� c to� n
giạ�o nạ�y, cạ� c co� ng phạ�p Đạ� o giạ cu$ ng lạ�m quạ�n đí�nh,
chừ�  kho� ng [co� n] chí� co�  Mạ�� t to� ng. To� i đạ$  giạ�ng: hệ4  lạ� y
cớ�  hiệ��u Mạ�� t to� ng mạ�  giạ�ng co� ng phạ�p Mạ�� t to� ng ngoạ� i
xạ$  ho�� i  thạ�y  đệ)u  lạ�  giạ� .  Tạ� i  sạo  no� i  nhừ vạ�� y?  Bớ� i  ví�
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Đừớ� ng Mạ�� t ớ�  nừớ� c tạ đạ$  tiệ�u mạ� t trệ�n mo�� t nghí�n nạ�m
ro) i, hoạ�n toạ�n kho� ng to) n tạ� i; ví� chi�u hạ� n chệ�  ngo� n ngừ$
nệ�n  Tạ� ng  Mạ�� t  vạ4n  luo� n  kho� ng  truyệ)n  vạ�o  vu� ng  đạ� t
ngừớ� i Hạ�n chu� ng tạ mo�� t cạ� ch hoạ�n chí�nh. Đạ�� c biệ�� t [ví�]
đạ�y  lạ�  Mạ�� t  giạ�o,  nệ�n cạ)n  phạ� i  tu luyệ��n  bí�  mạ�� t  trong
chu� ạ, hớn nừ$ ạ phạ� i trạ� i quạ sừ�  trạo truyệ)n bí� mạ�� t từ�  sừ
phu� , sừ phu�  mạng [đệ��  từ� ] đi tu bí� mạ�� t. Kho� ng thừ� c hiệ��n
đừớ� c điệ(m nạ�y, thí� tuyệ�� t đo� i kho� ng thệ(  truyệ)n rạ đừớ� c.

Co�  nhiệ)u ngừớ� i o� m giừ$  mu� c đí�ch nhừ thệ�  nạ�y lệ�n
Tạ�y Tạ� ng ho� c co� ng: thệo ngừớ� i tạ bạ� i sừ ho� c Tạ� ng Mạ�� t,
từớng  lại  lạ�m  khí�  co� ng  sừ,  no( i  dạnh,  phạ� t  tạ� i.  Mo� i
ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, cạ� c Phạ�� t so� ng lạ� t-mạ thạ�� t sừ�  đừớ� c
chạ�n truyệ)n  đệ)u  co�  co� ng nạ�ng rạ� t  mạ� nh,  đệ)u  co�  thệ(
thạ�y trong tạ�m ngừớ� i đệ�n ho� c co� ng suy nghí$ nhừ$ ng gí�.
Vi� kiạ đệ�n đệ(  lạ�m gí�, nhí�n mo�� t cạ� i liệ)n hiệ(u ro$  cạ� i tạ�m
ạ�y ngạy: ‘Muo� n lệ�n đạ�y ho� c nhừ$ ng điệ)u nạ�y, [sạu] rạ
lạ�m khí�  co� ng sừ phạ� t  tạ� i  no( i  dạnh; đệ�n  đệ(  phạ�  hoạ� i
phừớng phạ�p tu Phạ�� t nạ�y’. Phạ�p mo� n tu Phạ�� t nghiệ�m
tu� c nhừớ� ng ạ� y  liệ��u  co�  thệ(  đệ(  chừ vi�  ví�  cạ)u  dạnh lớ� i
[muo� n] lạ�m khí� co� ng sừ nạ�y no�  mạ�  tuy�  tiệ��n phạ�  hoạ� i
kho� ng? Chừ vi� co�  đo�� ng cớ gí�? Do đo�  hoạ�n toạ�n kho� ng
thệ(  truyệ)n cho vi� kiạ đừớ� c; [ho� ] sệ$  kho� ng đừớ� c chạ�n
truyệ)n. Tạ� t nhiệ�n, co�  khạ�  nhiệ)u chu� ạ, [ho� ] co�  thệ(  đạ0 c
đừớ� c  mo�� t  so�  thừ�  vo�  ngoạ� i  no� ng  cạ� n.  Nệ�u  nhừ  tạ�m
kho� ng chí�nh, khi muo� n lạ�m khí� co� ng sừ mạ�  phạ� m việ�� c
xạ�u, nhừ thệ�  sệ$  chiệ�u mớ� i phu�  thệ( . Con đo�� ng vạ�� t phu�
thệ(  cu$ ng co�  co� ng, nhừng [đo� ] kho� ng phạ� i lạ�  Tạ� ng Mạ�� t.
Ngừớ� i thạ�� t sừ�  lệ�n Tạ�y Tạ� ng cạ)u Phạ�p, co�  thệ(  lệ�n đo�  ro) i
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sệ$  ớ�  lạ� i luo� n mạ�  kho� ng trớ�  rạ nừ$ ạ; ạ� y lạ�  nhừ$ ng ngừớ� i
chạ�n tu.

Rạ� t lạ�  lạ�  hiệ��n nạy co�  nhiệ)u co� ng phạ�p Đạ� o giạ cu$ ng
giạ�ng quạ�n  đí�nh.  Đạ� o  giạ  lạ�  dạ4n  thệo mạ� ch,  ho� i  lạ�m
quạ�n đí�nh gí� đạ�y? Thệo to� i biệ� t, [khi] to� i truyệ)n co� ng
tạ� i  phí�ạ  Nạm,  đạ�� c  biệ�� t  ớ�  vu� ng  Quạ�ng  Đo� ng  co�  khạ�
nhiệ)u, co�  khoạ�ng trệ�n mừớ� i co� ng phạ�p lạ�m loạ� n lung
tung đạng giạ�ng quạ�n đí�nh. ÝK  nghí$ạ lạ�  gí�? Ho�  quạ�n đí�nh
cho chừ vi� ro) i, chừ vi� sệ$  lạ�  đệ��  từ�  cu� ạ ho� , kho� ng thệ(  ho� c
co� ng khạ� c đừớ� c nừ$ ạ; nệ�u ho� c co� ng khạ� c ho�  sệ$  trừ� ng
phạ� t chừ vi�; ho�  lạ�m nhừ$ ng điệ)u nhừ thệ� . Đo�  chạOng phạ� i
tạ�  mo� n oại đạ� o lạ�  gí�? Điệ)u ho�  truyệ)n lạ�  chừ$ ạ bệ��nh khoệ�
ngừớ� i, quạ)n chu� ng ho� c ro) i cu$ ng chí� lạ�  muo� n đừớ� c thạ�n
thệ(  khoệ�  mạ� nh. [Ho� ] lạ�m vạ�� y đệ(  lạ�m gí�? Co�  ngừớ� i no� i,
rạHng luyệ��n co� ng cu� ạ o� ng tạ sệ$  kho� ng đừớ� c luyệ��n co� ng
khạ� c nừ$ ạ. Ô� ng ạ� y co�  khạ�  nạ�ng [cừ� u] đo��  ngừớ� i tạ đệ�n
việ�n mạ$n kho� ng? Đu� ng lạ�  đừạ đệ��  từ�  cu� ạ ngừớ� i tạ đi sại
đừớ� ng ro) i! Co�  nhiệ)u ngừớ� i lạ�m nhừ vạ�� y.

Đạ� o giạ kho� ng giạ�ng điệ)u nạ�y, vạ�� y mạ�  đạ$  xuạ� t hiệ��n
nhừ$ ng gí� lạ�  quạ�n đí�nh. To� i phạ� t hiệ��n o� ng khí� co� ng sừ
lạ�m quạ�n đí�nh lớ� i hạ� i nhạ� t, co� ng tru�  o� ng ạ� y cạo ngạ)n
nạ�o? Chí� cạo nhừ toạ�  nhạ�  hại hoạ�� c bạ tạ)ng lạ�  hệ� t; to� i
thạ�y rạHng lạ�  mo�� t đạ� i khí� co� ng sừ no( i dạnh lạ4 y lừ� ng nhừ
thệ� ,  co� ng  [cu� ạ  o� ng]  đạ$  rớ� t  xuo� ng  thạ�� t  đạ�ng  thừớng.
Hạ�ng trạ�m hạ�ng nghí�n ngừớ� i xệ�p thạ�nh hạ�ng, [đệ( ] o� ng
ạ�y quạ�n đí�nh cho ngừớ� i tạ. Co� ng cu� ạ o� ng hừ$ u hạ� n, chí�
cạo ngạ)n ạ� y;  co� ng nạ�y chạOng mạ�y cho� c  sệ$  hạ�  xuo� ng,
kho� ng co� n nừ$ ạ, ho� i lạ� y gí� đệ(  quạ�n [đí�nh] cho ngừớ� i tạ,
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chạOng phạ� i lừ� ạ ngừớ� i lạ�  gí�? Quạ�n đí�nh chạ�n chí�nh, nhí�n
tạ� i kho� ng giạn khạ� c, thí� xừớng co� t cu� ạ ngừớ� i tạ từ�  đạ)u
đệ�n chạ�n đệ)u biệ�n thạ�nh gio� ng nhừ bạ� ch ngo� c. Chí�nh lạ�
du� ng co� ng, vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng [đệ(] ti�nh hoạ�  thạ�n
thệ( , quạ�n toạ�n bo��  từ�  đạ)u đệ�n chạ�n. Ô� ng khí� co� ng sừ kiạ
co�  thệ(  lạ�m đừớ� c  điệ)u  nạ�y  kho� ng? Ô� ng tạ kho� ng thệ( .
Ô� ng tạ lạ�m gí� đạ�y? Tạ� t nhiệ�n [o� ng ạ� y] kho� ng nhạ� t đi�nh
lạ�m to� n giạ�o; mu� c đí�ch lạ�  ho� c xong co� ng cu� ạ o� ng, thí� đạ$
lạ�  ngừớ� i cu� ạ o� ng, chừ vi�  phạ� i  thạm giạ lớ� p [ho� c] cu� ạ
o� ng, ho� c nhừ$ ng điệ)u cu� ạ o� ng ạ� y. Mu� c đí�ch lạ�  kiệ�m tiệ)n
cu� ạ chừ vi�; kho� ng ại ho� c thí� o� ng kho� ng kiệ�m đừớ� c tiệ)n.

Đệ��  từ�  Phạ�p Luạ�n Đạ� i  Phạ�p cu$ ng gio� ng đệ��  từ�  cạ� c
phạ�p mo� n Phạ�� t giạ khạ� c, từ� c lạ�  đừớ� c thừớ� ng sừ quạ�n
đí�nh nhiệ)u lạ)n; nhừng kho� ng đệ(  chừ vi� biệ� t. Ngừớ� i co�
co� ng nạ�ng co�  thệ(  biệ� t; ngừớ� i nhạ�y cạ�m cu$ ng co�  thệ(  cạ�m
thạ�y; khi ngu�  hoạ�� c mo�� t lu� c nạ�o đo�  co�  thệ(  đo�� t nhiệ�n mo�� t
luo) ng nhiệ�� t  tuo� n từ�  trệ�n đí�nh đạ)u  xuo� ng tho� ng thạ�u
toạ�n  thạ�n.  Mu� c  đí�ch  cu� ạ  quạ�n  đí�nh  kho� ng  phạ� i  cạ�p
co� ng thệ�m cạo cho chừ vi�; co� ng lạ�  bạ�n thạ�n chừ vi� tu
luyệ��n xuạ� t lại. Quạ�n đí�nh lạ�  mo�� t phừớng phạ�p giạ trí�,
chí�nh lạ�  giu� p chừ vi� ti�nh hoạ�  thạ�n thệ( , lạ�m thạ�n thệ(  chừ
vi� thạnh ly�  thệ�m mo�� t bừớ� c nừ$ ạ. Cạ)n quạ�n [đí�nh] nhiệ)u
lạ)n, mo4 i tạ)ng đệ)u cạ)n giu� p chừ vi� thạnh ly�  thạ�n thệ( . Bớ� i
ví� ‘tu tạ� i từ�  ky� , co� ng tạ� i sừ phu� ’, nệ�n chu� ng to� i kho� ng
giạ�ng hí�nh thừ� c [nghi thừ� c] quạ�n đí�nh.

Mo�� t so�  ngừớ� i co� n lạ�m nhừ$ ng gí� lạ�  bạ� i sừ. Giạ�ng đệ�n
đạ�y,  to� i  thuạ�� n  tiệ��n  đệ)  cạ�� p  mo�� t  điệ)u;  co�  nhiệ)u  ngừớ� i
muo� n bạ� i to� i lạ�m Sừ. Thớ� i ky�  li�ch sừ�  chu� ng tạ hiệ��n nạy
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đạ$  khạ� c vớ� i xạ$  ho�� i phong kiệ�n Trung Quo� c; quy�  go� i dạ�� p
đạ)u co�  đừớ� c tí�nh lạ�  bạ� i sừ kho� ng? Chu� ng tạ kho� ng lạ�m
cạ� i việ�� c hí�nh thừ� c ạ� y. Co�  nhiệ)u ngừớ� i chu� ng tạ nghí$ thệ�
nạ�y:  ‘Mí�nh  dạ�� p  đạ)u  đo� t  hừớng  bạ� i  Phạ�� t,  trong  tạ�m
thạ�nh kí�nh thí� sệ$  tạ�ng co� ng’. To� i no� i rạHng thạ�� t kho� i hạ� i;
luyệ��n co� ng chạ�n chí�nh toạ�n dừ� ạ vạ�o bạ�n thạ�n mạ�  tu;
cạ)u gí� cu$ ng vo�  du� ng. Kho� ng bạ� i Phạ�� t, kho� ng đo� t hừớng,
[mạ� ] chiệ(u thệo tiệ�u chuạ(n ngừớ� i tu luyệ��n mạ�  tu luyệ��n
mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh, [thí� khi] o� ng [Phạ�� t] gạ�� p chừ vi� sệ$
rạ� t vừ� ạ y� . ỞQ  nới khạ� c chừ vi� toạ�n lạ�m điệ)u xạ�u, chừ vi�
dạ�� p đạ)u đo� t hừớng cho o� ng, [thí�] o� ng gạ�� p chừ vi� sệ$  rạ� t
kho�  chi�u; đo�  chạOng phạ� i đạ� o ly�  lạ�  gí�? Tu chạ�n chí�nh dừ� ạ
vạ�o bạ�n thạ�n. Ho� m nạy chừ vi� dạ�� p đạ)u bạ� i sừ xong, rạ
kho� i cừ� ạ lạ� i muo� n gí� lạ�m nạ�y, ho� i co�  tạ� c du� ng gí�? Chu� ng
to� i hoạ�n toạ�n kho� ng giạ�ng hí�nh thừ� c [bạ� i sừ] nạ�y; chừ
vi� co�  thệ(  co� n lạ�m o�  uệ�  dạnh dừ�  cu� ạ to� i [ạ� y chừ� ]!

Chu� ng to� i cạ�p cho chừ vi� nhiệ)u nhừ thệ� ; tạ� t cạ�  mo� i
ngừớ� i chí� cạ)n thừ� c tu, du� ng Đạ� i Phạ�p đệ(  yệ�u cạ)u bạ�n
thạ�n mo�� t cạ� ch nghiệ�m khạ0 c, [thí�] to� i đệ)u coi chừ vi� lạ�
đệ��  từ� ;  chí�  cạ)n  chừ vi�  tu  luyệ��n  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p,
chu� ng to� i sệ$  coi chừ vi� lạ�  đệ��  từ� . Nệ�u chừ vi� kho� ng muo� n
tu, thí� chu� ng to� i kho� ng co�  cạ� ch nạ�o. Nệ�u chừ vi� kho� ng
tu, thí� chừ vi� mạng dạnh [đệ��  từ� ] ho� i co�  í�ch gí�? Ho� c việ�n
vạ�o ky�  thừ�  nhạ� t hạy ho� c việ�n vạ�o ky�  thừ�  hại [cu$ ng nhừ
nhạu]; nhừng chừ vi� chí� luyệ��n mạ�y đo�� ng tạ� c kiạ thí� đạ$
lạ�  đệ��  từ�  cu� ạ chu� ng to� i chạ�ng? Chừ vi� phạ� i thạ�� t sừ�  chiệ(u
thệo tiệ�u chuạ(n tạ�m tí�nh cu� ạ chu� ng to� i mạ�  tu luyệ��n, thí�
mớ� i co�  thệ(  đạ� t  đừớ� c thạ�n thệ(  khoệ�  mạ� nh, thí�  mớ� i co�
thệ(  thạ�� t sừ�  lệ�n cạo tạ)ng. Do đo�  chu� ng to� i kho� ng giạ�ng
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nhừ$ ng việ�� c hí�nh thừ� c ạ� y; chí� cạ)n chừ vi� tu luyệ��n, thí� lạ�
ngừớ� i trong mo� n chu� ng to� i. Nhừ$ ng Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i
điệ)u gí� cu$ ng biệ� t; chừ vi� nghí$ gí� ho�  đệ)u biệ� t; điệ)u gí� ho�
cu$ ng co�  thệ(  lạ�m đừớ� c.  Chừ vi�  kho� ng tu luyệ��n  thí�  ho�
kho� ng quạ�n chừ vi�; [co� n nệ�u] chừ vi� tu luyệ��n thí� [ho� ]
sệ$  giu� p đệ�n cu� ng.

Co�  co� ng phạ�p trong đo�  ngừớ� i luyệ��n co� ng chừạ gạ�� p
quạ sừ phu� , no� i rạHng hừớ� ng vệ)  mo�� t phừớng nạ�o đo�  mạ�
dạ�� p  đạ)u,  trạ�  vạ� i  trạ�m đo) ng lạ�  đừớ� c.  ChạOng phạ� i  lừ� ạ
mí�nh  do� i  ngừớ� i  lạ�  gí�?  Ngoạ� i  rạ  ngừớ� i  nạ�y  rạ� t  từ�
nguyệ��n. Từ�  đo�  trớ�  đi duy ho��  đo� i vớ� i co� ng nạ�y, [đo� i vớ� i]
ngừớ� i [cu� ạ co� ng] nạ�y; cu$ ng lạ� i no� i vớ� i ngừớ� i khạ� c, rạHng
đừ� ng ho� c co� ng khạ� c. To� i thạ�y thạ�� t quạ�  kho� i hạ� i. Co� n co�
ngừớ� i  lạ�m  nhừ$ ng  gí�  lạ�  ‘mo�  đí�nh’;  cu$ ng  kho� ng  biệ� t
ngừớ� i ạ� y chạ� m mo�� t cạ� i thí� co�  tạ� c du� ng gí�.

Kho� ng chí� nhừ$ ng gí� truyệ)n co� ng dừớ� i cớ�  hiệ��u Mạ�� t
to� ng lạ�  giạ� , mạ�  tạ� t cạ�  mo� n truyệ)n co� ng dừớ� i [cớ�  hiệ��u]
Phạ�� t  giạ�o  cu$ ng đệ)u  lạ�  giạ� .  Mo� i  ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm,
phừớng phạ�p tu luyệ��n mạ�y nghí�n nạ�m cu� ạ Phạ�� t  giạ�o
đệ)u [co� ] hí�nh thừ� c nhừ thệ� , ại mạ�  sừ� ạ đo( i [no� ] đi thí� co�
co� n lạ�  Phạ�� t  giạ�o kho� ng? Phừớng phạ�p tu luyệ��n  lạ�  tu
Phạ�� t mo�� t cạ� ch nghiệ�m tu� c, hớn nừ$ ạ [no� ] cừ� c ky�  huyệ)n
diệ��u; sừ� ạ đo( i mo�� t chu� t lạ�  loạ� n ngạy. Ví� quạ�  trí�nh diệ4n
hoạ�  co� ng lạ�  cừ� c ky�  phừ� c tạ� p; cạ�m giạ� c cu� ạ con ngừớ� i
kho� ng  lạ�  gí�  hệ� t;  kho� ng  thệ(  dừ� ạ  vạ�o  cạ�m  giạ� c  đệ(  tu
luyệ��n.  Hí�nh  thừ� c  to� n  giạ�o  cu� ạ  hoạ�  thừớ� ng  chí�nh  lạ�
phừớng phạ�p  tu  luyệ��n;  hệ4  sừ� ạ  đo( i  thí�  kho� ng co� n  lạ�
nhừ$ ng điệ)u cu� ạ mo� n ạ� y nừ$ ạ. Mo4 i mo�� t mo� n đệ)u co�  Đạ� i
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Giạ� c Giạ�  chu�  trí�, mo4 i mo� n cu$ ng tu xuạ� t đừớ� c rạ� t nhiệ)u
Đạ� i Giạ� c Giạ� , kho� ng ại dạ�m tuy�  y�  thạy đo( i phừớng phạ�p
tu luyệ��n cu� ạ mo� n ạ� y; co� n mo�� t khí� co� ng sừ nho�  bệ� , ho� i
co�  đừớ� c mạ�y uy đừ� c dạ�m coi thừớ� ng Chu�  mạ�  sừ� ạ đo( i
phạ�p mo� n tu Phạ�� t? Nệ�u nhừ đạ$  sừ� ạ đo( i ro) i, thí�  đo�  co�
co� n lạ�  phạ�p mo� n kiạ nừ$ ạ kho� ng? Khí�  co� ng giạ�  co�  thệ(
phạ�n biệ�� t đừớ� c.

Huyền quan thiết vị

‘Huyệ)n quạn thiệ� t vi�’  co� n go� i lạ�  ‘huyệ)n quạn nhạ� t
khiệ�u’.  Trong  «Đạn  Kinh»,  «Đạ� o  Tạ� ng»,  «Tí�nh  Mệ��nh
Khuệ�  Chí�» co�  thệ(  trạ thạ�y nhừ$ ng dạnh từ�  nhừ thệ� . Vạ�� y
chu� ng  lạ�  gí�?  Co�  rạ� t  nhiệ)u  khí�  co� ng sừ thuyệ� t  kho� ng
đừớ� c ro$  rạ�ng. Lạ�  ví� ớ�  tạ)ng sớ�  tạ� i cu� ạ mo�� t khí� co� ng sừ
bí�nh thừớ� ng hoạ�n toạ�n kho� ng thệ(  nhí�n thạ�y [chu� ng],
cu$ ng  kho� ng  cho  phệ�p  ho�  thạ�y.  Ngừớ� i  tu  luyệ��n  nệ�u
muo� n thạ�y  đừớ� c  chu� ng,  thí�  tạ� i  tạ)ng thừớ� ng cu� ạ  huệ��
nhạ$n tho� ng trớ�  lệ�n mớ� i co�  thệ(  thạ�y đừớ� c; khí� co� ng sừ
bí�nh thừớ� ng chừạ đạ� t đệ�n tạ)ng ạ� y, do vạ�� y nhí�n kho� ng
thạ�y. Giớ� i tu luyệ��n xừạ nạy đệ)u tạ)m cừ� u xệm ‘huyệ)n
quạn’ lạ�  gí�? ‘Nhạ� t khiệ�u’ ớ�  đạ�u? ‘Thiệ� t vi�’ nhừ thệ�  nạ�o?
Đo� c trong «Đạn Kinh», «Đạ� o Tạ� ng», «Tí�nh Mệ��nh Khuệ�
Chí�» chừ vi� thạ�y ho�  toạ�n giạ�ng ly�  luạ�� n vo� ng vo� ng, hoạ�n
toạ�n kho� ng no� i cho chừ vi� vệ)  thừ� c chạ� t. Giạ�ng tớ� i giạ�ng
lui, co� n lạ�m chừ vi� lạ4n lo�� n cạ�  lệ�n, [ho� ] giạ�ng kho� ng ro$
rạ�ng; bớ� i  ví�  kho� ng thệ(  đệ(  nhừ$ ng điệ)u thừ� c chạ� t  cho
ngừớ� i thừớ� ng biệ� t đừớ� c.

Huyền quan thiết vị 205



Ngoạ� i rạ to� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i, ví�  chừ vi� lạ�  đệ��  từ�
Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng to� i, nệ�n to� i mớ� i no� i vớ� i chừ
vi�  nhừ$ ng  lớ� i  nạ�y:  nhạ� t  đi�nh  kho� ng đừớ� c  đo� c  nhừ$ ng
sạ� ch khí� co� ng giạ�  loạ� n bạ�� y kiạ; kho� ng phạ� i [to� i no� i vệ) ]
mạ�y cuo� n co(  thừ ớ�  trệ�n, mạ�  lạ�  no� i vệ)  nhừ$ ng sạ� ch khí�
co� ng giạ�  mạ�  nhừ$ ng ngừớ� i hiệ��n nạy việ� t; ngạy cạ�  giớ�  rạ
chừ vi� cu$ ng đừ� ng lạ�m. Trong nạ$o chừ vi� chí� hới co�  mo�� t
niệ��m đạ)u xuạ� t hiệ��n: ‘ÚK i chạ� , cạ�u nạ�y co�  đạ� o ly�  đo� ’. Niệ��m
đạ)u ạ� y vừ� ạ loệ�  lệ�n,  thí�  phu�  thệ(  ớ�  bệ�n kiạ sệ$  gạ0n lệ�n
[thạ�n chừ vi�]. Rạ� t nhiệ)u [sạ� ch] lạ�  do phu�  thệ(  chí� huy vạ�
kho� ng chệ�  tạ�m dạnh lớ� i cu� ạ ngừớ� i tạ mạ�  việ� t. Sạ� ch cu� ạ
khí� co� ng sừ giạ�  nhiệ)u, khạ�  lạ�  nhiệ)u; rạ� t nhiệ)u vi� kho� ng
co�  trạ� ch nhiệ��m;  bi�  phu�  thệ(  loạ� n  bạ� t  nhạ�o  ro) i  mạ�  ho�
cu$ ng việ� t. Cạ�  nhừ$ ng cuo� n co(  thừ no� i trệ�n hoạ�� c nhừ$ ng
co(  thừ liệ�n quạn chừ vi� to� t nhạ� t cu$ ng kho� ng nệ�n xệm; ớ�
đạ�y co�  vạ�n đệ)  chuyệ�n nhạ� t kho� ng loạ� n.

Mo�� t lạ$nh đạ� o ớ�  Hiệ��p ho�� i Khí� co� ng Trung Quo� c đạ$
kệ(  cho to� i mo�� t chuyệ��n, lạ�m to� i buo) n cừớ� i quạ� . Kệ(  rạHng
co�  mo�� t  cạ�  nhạ�n kiạ ớ�  Bạ0 c  Kinh, o� ng vạ4n thừớ� ng đệ�n
nghệ cạ� c khí� co� ng sừ [thuyệ� t] giạ�ng; nghệ tớ� i nghệ lui,
sạu mo�� t thớ� i giạn dạ� i đi nghệ nhừ thệ� , o� ng cho rạHng khí�
co� ng chí�nh lạ�  mạ�y mo� n đo)  ạ� y [tho� i]. Ví� [ho� ] đệ)u ớ�  mo�� t
tạ)ng, [nệ�n] đệ)u giạ�ng nhừ$ ng điệ)u ạ� y. Ô� ng cu$ ng nhừ cạ� c
khí� co� ng sừ giạ� , từớ� ng rạHng hạ�m nghí$ạ cu� ạ khí� co� ng chí�
co�  vạ�� y! Thệ�  ro) i, o� ng cu$ ng muo� n việ� t sạ� ch khí� co� ng. Mo� i
ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm,  [mo�� t]  ngừớ� i  kho� ng luyệ��n  co� ng
[cu$ ng] việ� t sạ� ch khí� co� ng; sạ� ch khí� co� ng hiệ��n nạy chí� lạ�
sạo chệ�p cu� ạ nhạu. Ô� ng việ� t tớ� i việ� t lui, việ� t đệ�n đoạ� n
huyệ)n quạn thí� kho� ng việ� t đừớ� c nừ$ ạ. Ai biệ� t ro$  huyệ)n
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quạn nhí�?  [Trong]  cạ� c  khí�  co� ng sừ chạ�n  chí�nh cu$ ng
chạOng co�  mạ�y [ngừớ� i] biệ� t ro$ . Ô� ng bệ�n ho� i mo�� t vi� khí�
co� ng sừ giạ� .  Ô� ng kho� ng biệ� t  [đo� ] lạ�  giạ� ;  mạ�  bạ�n thạ�n
o� ng cu$ ng kho� ng hiệ(u khí� co� ng. Tuy nhiệ�n nệ�u ngừớ� i tạ
ho� i mạ�  khí� co� ng sừ giạ�  trạ�  lớ� i kho� ng đừớ� c, thí� ngừớ� i tạ
chạOng phạ� i sệ$  biệ� t vi� nạ�y lạ�  giạ� ? Do vạ�� y vi� nạ�y dạ�m no� i
lung tung, no� i rạHng huyệ)n quạn nhạ� t khiệ�u ớ�  trệ�n đạ)u
cho4  tiệ(u tiệ��n.  Nghệ thạ�� t  quạ�  kho� i  hạ� i.  Chừ vi�  chớ�  co�
cừớ� i, cuo� n sạ� ch nạ�y đạ$  xuạ� t bạ�n ngoạ� i xạ$  ho�� i ro) i. Vạ�� y
cu$ ng no� i, sạ� ch khí� co� ng hiệ��n nạy đạ$  ớ�  mừ� c kho� i hạ� i đệ�n
thệ� ; to� i no� i rạHng chừ vi� đo� c nhừ$ ng thừ�  đo�  nạ�o í�ch gí�;
[chu� ng] vo�  du� ng, chí� co�  thệ(  hạ� i ngừớ� i.

Cạ� i gí� đừớ� c go� i lạ�  huyệ)n quạn thiệ� t vi�? Ngừớ� i tạ khi
tu [ớ�  giại đoạ� n] thệ�  giạn phạ�p, khi tu đệ�n trung tạ)ng
trớ�  lệ�n,  từ� c  lạ�  khi  tu  đệ�n  cạ� c  tạ)ng  cạo  cu� ạ  thệ�  giạn
phạ�p, thí�  ngừớ� i tạ bạ0 t  đạ)u xuạ� t nguyệ�n ạnh. ‘Nguyệ�n
ạnh’ khạ� c vớ� i cạ� i mạ�  chu� ng to� i go� i lạ�  ‘ạnh hạ� i’. Anh hạ� i
rạ� t bệ� , nhạ�y nho� t lạ�ng xạ�ng vui nho�� n, rạ� t nghi�ch ngớ� m.
Nguyệ�n  ạnh bạ� t  đo�� ng;  [lu� c]  nguyệ�n  thạ)n  kho� ng đệ�n
lạ�m chu�  no� ,  [thí�]  no�  ngo) i  ớ�  đo�  bạ� t  đo�� ng,  tạy kệ� t  ạ�n,
chạ�n  xệ�p  bạHng ngo) i  trệ�n  [toạ� ]  sện.  Nguyệ�n  ạnh sinh
xuạ� t rạ tạ� i đạn điệ)n; ớ�  [mừ� c] cừ� c vi quạn khi [no� ] bệ�
nhừ đạ)u kim cu$ ng co�  thệ(  nhí�n thạ�y no� .

Ngoạ� i rạ [to� i] no� i ro$  mo�� t vạ�n đệ)  nừ$ ạ: đạn điệ)n chạ�n
chí�nh [chí�] co�  mo�� t kho� i, ớ�  vi� trí� bu� ng dừớ� i. Huyệ�� t ho�� i
ạ�m trớ�  lệ�n,  nạHm trong thạ�n  thệ(  con ngừớ� i,  từ�  bu� ng
dừớ� i  trớ�  xuo� ng,  đo�  chí�nh lạ�  kho� i  điệ)n  ạ� y.  Rạ� t  nhiệ)u
co� ng,  rạ� t  nhiệ)u  co� ng  nạ�ng,  rạ� t  nhiệ)u  thừ�  thuạ�� t  loạ� i,
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Phạ�p  thạ�n,  nguyệ�n  ạnh,  ạnh  hạ� i,  rạ� t  nhiệ)u  thệ(  sinh
mệ��nh, [chu� ng] đệ)u từ�  kho� i điệ)n nạ�y sinh rạ.

Quạ�  khừ�  co�  mo�� t vạ� i ngừớ� i tu Đạ� o giạ�ng vệ)  thuyệ� t
thừớ� ng đạn điệ)n, trung đạn điệ)n, hạ�  đạn điệ)n; to� i no� i
rạHng đo�  lạ�  sại. [Ho� ] cu$ ng no� i sừ phu�  cu� ạ ho�  đạ$  truyệ)n
[điệ)u nạ�y] từ�  bạo nhiệ�u [niệ�n] đạ� i, trong sạ� ch cu$ ng việ� t
thệ� . To� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i: nhừ$ ng đo)  bạ$  trạ�u bạ$  cạ�m
[vo�  du� ng] thớ� i co(  đạ� i đệ)u co� ; chừ vi� dạ4u thạ�y [chu� ng]
đừớ� c truyệ)n thừ� ạ bạo nhiệ�u nạ�m, nhừng chu� ng kho� ng
nhạ� t đi�nh lạ�  đu� ng. Nhừ$ ng tiệ(u đạ� o thệ�  giạn vạ4n luo� n
lừu truyệ)n ớ�  ngừớ� i thừớ� ng, nhừng ho�  tu kho� ng [thạ�nh]
đừớ� c, kho� ng lạ�  gí� cạ� . Ho�  go� i chu� ng lạ�  thừớ� ng đạn điệ)n,
trung đạn điệ)n, hạ�  đạn điệ)n; y�  cu� ạ ho�  lạ�  cho4  nạ�o co�  thệ(
sinh đạn đệ)u lạ�  đạn điệ)n1. Đo�  chạOng kho� i hạ� i lạ�  gí�? ÝK
niệ��m ngừớ� i tạ tạ�� p trung vạ�o mo�� t điệ(m, [sạu] mo�� t thớ� i
giạn lạ�u, thí� co�  thệ(  sạ�n sinh mo�� t kho� i nạ�ng lừớ� ng, [vạ� ]
kệ� t đạn. Kho� ng tin thí� y�  niệ��m chừ vi� [đạ�� t] mạ$ i tạ� i cạ�nh
tạy, giừ$  nguyệ�n nhừ thệ� , [sạu] mo�� t thớ� i giạn lạ�u, no�  sệ$
kệ� t đạn. Do đo�  co�  ngừớ� i thạ�y tí�nh huo� ng nạ�y, bệ�n no� i
‘vo�  xừ�  bạ� t đạn điệ)n’, nghệ lạ� i cạ�ng kho� i hạ� i hớn; nhạ�� n
thừ� c cu� ạ ho�  lạ�  kệ� t đạn đừớ� c từ� c lạ�  đạn điệ)n. Thừ� c rạ đo�
lạ�  đạn nhừng kho� ng phạ� i  điệ)n; chừ vi�  no� i  ‘vo�  xừ�  bạ� t
“đạn”’ hoạ�� c thừớ� ng đạn, trung đạn, hạ�  đạn; no� i thệ�  thí�
co� n đừớ� c. Co� n cạ� i điệ)n thạ�� t sừ�  co�  thệ(  xuạ� t sinh vo�  so�
Phạ�p thí�  chí�  co�  mo�� t  kho� i,  chí�nh lạ�  kho� i  điệ)n ớ�  vi�  trí�
bu� ng dừớ� i. Nhừ vạ�� y thuyệ� t vệ)  thừớ� ng đạn điệ)n, trung

1 Đan điền: ruộng đan; điền → ruộng.
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đạn điệ)n, hạ�  đạn điệ)n lạ�  sại lạ)m. ÝK  niệ��m ngừớ� i tạ đạ�� t tạ� i
nới đạ�u, [quạ] mo�� t thớ� i giạn lạ�u, thí� sệ$  kệ� t đạn.

Nguyệ�n ạnh sinh rạ từ�  kho� i đạn điệ)n ớ�  vi� trí� bu� ng
dừớ� i; dạ)n dạ)n to lớ� n lệ�n rạ� t chạ�� m. Đệ�n khi lớ� n bạHng
quạ�  bo� ng bạ�n, thí� toạ�n bo��  hí�nh dạ�ng thạ�n thệ(  đạ$  co�  thệ(
nhí�n đừớ� c ro$ , mạ0 t mu$ i đệ)u đạ$  hí�nh thạ�nh. Cu$ ng vạ�o lu� c
[nguyệ�n ạnh] lớ� n bạHng quạ�  bo� ng bạ�n, sạ� t cạ� nh thạ�n cu� ạ
no�  lạ� i co�  mo�� t tiệ(u bạ�o tro� n tro� n đừớ� c xuạ� t sinh. Sạu khi
sinh rạ ro) i  thí�  tuy�  thệo nguyệ�n ạnh lớ� n đệ�n đạ�u,  no�
cu$ ng lớ� n đệ�n đo� . Đệ�n khi nguyệ�n ạnh lớ� n đệ�n chiệ)u cạo
4 tho� n,  thí�  xuạ� t  hiệ��n  mo�� t  cạ�nh hoạ sện.  Khi lớ� n đệ�n
chiệ)u cạo 5 đệ�n 6 tho� n, cạ� c cạ�nh hoạ sện vệ)  cớ bạ�n đạ$
trừớ� ng thạ�nh, xuạ� t hiệ��n mo�� t tạ)ng hoạ sện; nguyệ�n ạnh
rừ� c rớ$  ạ�nh vạ�ng kim ngo) i trệ�n đạ� i hoạ sện sạ0 c vạ�ng ạ� y,
tro� ng rạ� t  đệ�p.  Đo�  chí�nh lạ�  [thạ�n] thệ(  kim cừớng bạ� t
hoạ� i;  Phạ�� t  giạ go� i  lạ�  Phạ�� t  thệ( ;  Đạ� o  giạ go� i  lạ�  nguyệ�n
ạnh.

Phạ�p mo� n tu luyệ��n chu� ng to� i đệ)u tu luyệ��n cạ�  hại
loạ� i  thạ�n  thệ( ,  [chu� ng]  đệ)u  cạ)n;  bạ�n  thệ(  cu$ ng  cạ)n
chuyệ(n hoạ� . Mo� i ngừớ� i đệ)u biệ� t, rạHng Phạ�� t thệ(  kho� ng
thệ(  hiệ(n hiệ��n nới ngừớ� i thừớ� ng; do) n hệ� t sừ� c thí� co�  thệ(
hiệ(n hiệ��n đừớ� c hí�nh thạ� i, [mạ� ] du� ng mạ0 t ngừớ� i thừớ� ng
co�  thệ(  nhí�n thạ�y quạng ạ�nh cu� ạ no� . Co� n thạ�n thệ(  nạ�y,
sạu khi trạ� i  quạ chuyệ(n hoạ� ,  thí�  ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng
[no� ] gio� ng vớ� i [thạ�n thệ( ] ngừớ� i thừớ� ng; ngừớ� i thừớ� ng
nhí�n kho� ng rạ [cho4  khạ� c biệ�� t]; no�  co� n co�  thệ(  đi xuyệ�n
quạ cạ� c kho� ng giạn. Khi nguyệ�n ạnh lớ� n đệ�n chiệ)u cạo
4 đệ�n 5 tho� n, thí� khí� bạ�o cu$ ng đạ$  lớ� n đệ�n chiệ)u cạo ạ� y;
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no�  gio� ng nhừ vo�  cu� ạ khí� cạ)u, trong suo� t. Nguyệ�n ạnh
vạ4n ngo) i đạ�  toạ�  bạ� t đo�� ng. Khi lớ� n đệ�n ngạ)n ạ� y, khí� bạ�o
kiạ cạ)n rớ� i kho� i đạn điệ)n, no�  đạ$  [đừớ� c] sinh rạ xong,
[ví� nhừ] dừạ chí�n cuo� ng ru� ng, do đo�  [no� ] sệ$  thạ�ng lệ�n.
Quạ�  trí�nh thạ�ng lệ�n  lạ�  mo�� t  quạ�  trí�nh vo�  cu� ng chạ�� m,
nhừng hạ�ng ngạ�y co�  thệ(  [nhạ�� n] thạ�y no�  đạng di đo�� ng.
[No� ] chạ)m chạ�� m di đo�� ng lệ�n, thạ�ng lệ�n trệ�n. Chu� ng tạ
quạn sạ� t thạ�� t ky$  sệ$  cạ�m giạ� c đừớ� c sừ�  to) n tạ� i cu� ạ no� .

Khi thạ�ng đệ�n vi� trí� huyệ�� t đạ�n trung cu� ạ ngừớ� i [tu
luyệ��n], no�  cạ)n ớ�  tạ� i vi� trí�  đo�  mo�� t giại đoạ� n thớ� i giạn.
Bớ� i  ví�  nhừ$ ng  tinh  hoạ  cu� ạ  [thạ�n]  thệ(  ngừớ� i,  co�  rạ� t
nhiệ)u  thừ�  (quạ�  tim cu$ ng nạHm tạ� i  đạ�y)  đệ)u  cạ)n  hí�nh
thạ�nh nệ�n mo�� t  bo��  ớ�  trong khí� bạ�o nạ�y. Nhừ$ ng [chạ� t]
tinh hoạ cạ)n  bo(  sung vạ�o  cho khí�  bạ�o.  Quạ mo�� t  giại
đoạ� n thớ� i giạn, no�  lạ� i bạ0 t đạ)u thạ�ng lệ�n. Đệ�n lu� c đi quạ
co(  cu� ạ  ngừớ� i  [tu luyệ��n],  thí�  cạ�m thạ�y  rạ� t  nghệ� t  thớ� ,
gio� ng nhừ cạ� c huyệ� t quạ�n đệ)u bi� kệ�p lạ� i, sừng lệ�n rạ� t
kho�  chi�u; no�  sệ$  nhừ thệ�  trong khoạ�ng mo�� t hại ngạ�y lạ�
hệ� t. Ro) i no�  tớ� i đí�nh đạ)u; chu� ng to� i go� i lạ�  lệ�n [tớ� i] nệ�
hoạ�n. No� i lạ�  tớ� i nệ�  hoạ�n, ky�  thừ� c no�  đạ$  to đệ�n cớ$  toạ�n
bo��  đạ)u cu� ạ chừ vi�;  chừ vi�  sệ$  cạ�m thạ�y đạ)u nạ$o sừng
lệ�n. Bớ� i ví� nệ�  hoạ�n lạ�  mo�� t vu� ng hệ� t sừ� c thện cho� t cu� ạ
sinh mệ��nh con ngừớ� i, no�  cu$ ng cạ)n hí�nh thạ�nh nhừ$ ng
thừ�  tinh hoạ tạ� i nới nạ�y. Sạu đo�  no�  sệ$  từ�  đừớ� ng tho� ng
đạ� o cu� ạ thiệ�n mu� c mạ�  do) n ệ�p rạ ngoạ� i; cạ�m nhạ�� n đừớ� c
rạ� t lạ�  kho�  chi�u. Sừng lệ�n lạ�m thiệ�n mu� c rạ� t đạu, huyệ�� t
thạ� i  dừớng  cu$ ng  sừng  lệ�n,  [vạ� ]  mạ0 t  cu$ ng  ho$ m  vạ�o
trong; liệ�n tu� c nhừ thệ�  cho đệ�n khi no�  do) n ệ�p rạ hạOn
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ngoạ� i, vạ�  lạ�� p từ� c trệo [lớ lừ� ng] ớ�  trừớ� c trạ�n; nhừ vạ�� y
đừớ� c go� i lạ�  ‘huyệ)n quạn thiệ� t vi�’, đừớ� c trệo tạ� i cho4  nạ�y.

Ngừớ� i  đạ$  khại mớ�  thiệ�n mu� c,  đệ�n lu� c  nạ�y  kho� ng
nhí�n đừớ� c nừ$ ạ. Ví� [trong] tu luyệ��n cu� ạ Phạ�� t giạ vạ�  Đạ� o
giạ, muo� n đệ(  nhừ$ ng thừ�  trong huyệ)n quạn [đừớ� c] hí�nh
thạ�nh nhạnh nhạ� t, nệ�n cừ� ạ kiạ kho� ng mớ� . Phí�ạ trừớ� c
co�  hại cạ�nh cừ� ạ lớ� n, phí�ạ sạu co�  hại cạ�nh cừ� ạ, [chu� ng]
đệ)u đo� ng lạ� i; gio� ng nhừ cừ� ạ lớ� n cu� ạ Thiệ�n An Mo� n ớ�
Bạ0 c Kinh, hại bệ�n mo4 i bệ�n co�  hại cạ�nh cừ� ạ lớ� n. Ví�  đệ(
chu� ng [đừớ� c] hí�nh thạ�nh vạ�  bo(  sung nhạnh nhạ� t, nệ�n
cừ� ạ kho� ng mớ�  khi kho� ng gạ�� p tí�nh huo� ng hệ� t sừ� c đạ�� c
thu� ;  [ngừớ� i]  co�  thiệ�n mu� c  vo� n  co�  thệ(  nhí�n đừớ� c,  thí�
đệ�n bừớ� c nạ�y kho� ng nhí�n đừớ� c nừ$ ạ, kho� ng cho nhí�n.
No�  trệo ớ�  nới ạ� y co�  mu� c đí�ch đệ(  lạ�m gí�? Bớ� i ví�  trạ�m
mạ� ch cu� ạ thạ�n thệ(  chu� ng tạ giạo ho�� i tạ� i nới ạ� y; vạ�o lu� c
nạ�y trạ�m mạ� ch đệ)u đi quạ huyệ)n quạn quạnh thạ�nh
mo�� t  vo� ng [ro) i]  đi  rạ;  đệ)u  phạ� i  đi  [quạ] huyệ)n  quạn;
mu� c đí�ch lạ�  ớ�  trong huyệ)n quạn đạ�� t lệ�n mo�� t cớ sớ�  nừ$ ạ,
hí�nh  thạ�nh  mo�� t  hệ��  tho� ng  cạ� c  thừ� .  Bớ� i  ví�  [thạ�n]  thệ(
ngừớ� i chí�nh lạ�  tiệ(u vu$  tru� , no�  sệ$  hí�nh thạ�nh mo�� t tiệ(u
thệ�  giớ� i;  toạ�n  bo��  nhừ$ ng thừ�  tinh hoạ cu� ạ  [thạ�n]  thệ(
ngừớ� i đệ)u hí�nh thạ�nh trong nạ�y. Tuy nhiệ�n no�  chí� hí�nh
thạ�nh mo�� t  bo��  thiệ� t  bi�,  chừạ thệ(  hoạ�n toạ�n vạ�� n  du� ng
đừớ� c.

[Trong]  tu  luyệ��n  cu� ạ  Ky�  Mo� n  co� ng  phạ�p,  huyệ)n
quạn vạ4n mớ� . Huyệ)n quạn [đừớ� c] pho� ng xuạ� t rạ xong,
[no� ] lạ�  hí�nh o� ng thạOng, ro) i dạ)n dạ)n biệ�n thạ�nh tro� n; do
vạ�� y cừ� ạ hại bệ�n cu� ạ no�  đệ)u mớ� . Ví� Ky�  Mo� n co� ng phạ�p
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kho� ng tu Phạ�� t cu$ ng kho� ng tu Đạ� o, nệ�n từ�  mí�nh bạ�o ho��
lạ� y  mí�nh.  Sừ  phu�  trong  Phạ�� t  giạ  vạ�  Đạ� o  giạ  co�  rạ� t
nhiệ)u, đệ)u co�  thệ(  bạ�o ho��  chừ vi�; chừ vi� kho� ng cạ)n [co�
khạ�  nạ�ng]  nhí�n,  vạ�  cu$ ng kho� ng xuạ� t  hiệ��n  vạ�n  đệ)  gí�.
Nhừng [ớ� ] Ky�  Mo� n co� ng phạ�p [lạ�m] thệ�  kho� ng đừớ� c,
ho�  cạ)n từ�  bạ�o ho��  mí�nh; do đo�  ho�  cạ)n duy trí� khạ�  nạ�ng
nhí�n. Nhừng lu� c nạ�y thiệ�n mu� c nhí�n cạ� c thừ� , đệ)u gio� ng
nhừ nhí�n quạ mo�� t o� ng kí�nh việ4n vo� ng. Sạu khi [mo�� t] bo��
cạ� c thừ�  [đừớ� c] hí�nh thạ�nh xong, khoạ�ng mo�� t thạ�ng thí�
[no� ] bạ0 t đạ)u quạy lạ� i. Quạy vạ�o trong đạ)u xong ro) i, go� i
lạ�  ‘huyệ)n quạn hoạ�n vi�’.

Khi quạy vạ�o cu$ ng sừng rạ� t kho�  chi�u, sạu đo�  [no� ]
do) n  ệ�p  rạ  ớ�  huyệ�� t  ngo� c  chạ(m cu� ạ  ngừớ� i  [tu  luyệ��n].
Cạ�m giạ� c do) n ệ�p rạ cu$ ng rạ� t lạ�  kho�  chi�u, gio� ng nhừ đạ)u
nừ� t mớ�  rạ; lạ�� p từ� c xuạ� t rạ ngạy, no�  xuạ� t rạ thí� lạ�� p từ� c
cạ�m giạ� c nhệ�  hạOn đi. Sạu khi xuạ� t rạ, no�  trệo ớ�  kho� ng
giạn rạ� t thạ�m [sạ�u], trong hí�nh thừ� c thạ�n thệ(  to) n tạ� i ớ�
kho� ng giạn rạ� t thạ�m [sạ�u]; do đo�  [ngừớ� i tu luyệ��n] khi
ngu�  kho� ng go� i  [đệ� ]  lệ�n  no� .  Nhừng co�  mo�� t  điệ(m:  khi
huyệ)n quạn thiệ� t vi� lạ)n thừ�  nhạ� t thí� trừớ� c mạ0 t co�  cạ�m
giạ� c, tuy rạHng no�  ớ�  tạ� i kho� ng giạn khạ� c, nhừng vạ4n cừ�
cạ�m thạ�y trừớ� c mạ0 t mớ�  mớ� , gio� ng hệ�� t nhừ co�  cạ� i gí� đo�
đạng chệ chạ0n, kho� ng đừớ� c thoạ� i mạ� i lạ0m. Bớ� i ví� ngo� c
chạ(m lạ�  mo�� t đạ� i quạn1 rạ� t thện cho� t, ớ�  phí�ạ sạu cu$ ng
cạ)n hí�nh thạ�nh mo�� t bo��  cạ� c thừ� ; ro) i no�  lạ� i bạ0 t đạ)u quạy
lạ� i.  Huyệ)n quạn nhạ� t  khiệ�u ạ� y thừ� c rạ kho� ng phạ� i  lạ�
nhạ� t khiệ�u, [mạ� ] no�  cạ)n hoạ�n vi� nhiệ)u lạ)n; no�  quạy vạ�o

1 Đại quan: cửa lớn, ở đây huyệt ngọc chẩm được tính là một quan.
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đệ�n nệ�  hoạ�n ro) i  lạ� i  bạ0 t  đạ)u  giạ�ng hạ�  xuo� ng,  ớ�  trong
thạ�n  giạ�ng  hạ�  xuo� ng,  [giạ�ng  hạ� ]  mo�� t  mạ� ch  cho  đệ�n
huyệ�� t  mệ��nh mo� n. Tạ� i  huyệ�� t  mệ��nh mo� n no�  lạ� i  pho� ng
xuạ� t rạ.

Mệ��nh mo� n cu� ạ con ngừớ� i lạ�  mo�� t đạ� i khiệ�u chu�  yệ�u
cừ� c ky�  thện cho� t. Đạ� o giạ go� i lạ�  ‘khiệ�u’, chu� ng to� i go� i lạ�
‘quạn’. Đạ� i quạn chu�  yệ�u nạ�y, thừ� c sừ�  lạ�  cừ� ạ sạ0 t, vo�  so�
tạ)ng cừ� ạ sạ0 t. Mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t rạHng thạ�n thệ(  co�  nhiệ)u
tạ)ng, cạ� c tệ�  bạ�o nhu� c thệ(  cu� ạ chu� ng tạ hiệ��n nạy lạ�  mo�� t
tạ)ng,  cạ� c  phạ�n  từ�  bệ�n trong lạ�  mo�� t  tạ)ng;  nguyệ�n từ� ,
proton, điệ��n từ� ,  [cạ� c lạ� p từ� ] nho�  vo�  hạ� n, nho�  vo�  hạ� n,
nho�  vo�  hạ� n, cho đệ�n cạ� c lạ� p từ�  cừ� c tiệ(u, mo4 i mo�� t diệ��n
đệ)u  [thiệ� t]  lạ�� p  mo�� t  tạ)ng  cừ� ạ.  Do  vạ�� y  co�  rạ� t  nhiệ)u
nhừ$ ng co� ng nạ�ng, rạ� t nhiệ)u nhừ$ ng thừ�  thuạ�� t loạ� i, đệ)u
bi�  khoạ�  ớ�  trong  cừ� ạ  mo4 i  tạ)ng.  Cạ� c  co� ng  phạ�p  khạ� c
luyệ��n đạn, đệ�n lu� c đạn cạ)n no(  tung, đạ)u tiệ�n cạ)n chạ�n
[đo�� ng] mớ�  mệ��nh mo� n; nệ�u no�  chạOng đừớ� c chạ�n [đo�� ng]
mớ�  rạ,  co� ng  nạ�ng  sệ$  kho� ng  pho� ng  thí�ch  đừớ� c.  Tạ� i
huyệ�� t mệ��nh mo� n huyệ)n quạn hí�nh thạ�nh xong mo�� t bo��
cạ� c thừ�  ạ� y, no�  lạ� i tiệ�n vạ�o [thạ�n thệ( ]. Sạu khi tiệ�n vạ�o
no�  sệ$  bạ0 t đạ)u quạy trớ�  lạ� i cho4  bu� ng dừớ� i; go� i lạ�  ‘huyệ)n
quạn quy vi�’.

Sạu khi quy vi�, [huyệ)n quạn] kho� ng trớ�  vệ)  cho4  bạn
đạ)u. Lu� c nạ�y nguyệ�n ạnh đạ$  lớ� n lạ0m ro) i; khí� bạ�o sệ$  phu�
tru� m lệ�n nguyệ�n ạnh, bạo [bo� c] lạ� y nguyệ�n ạnh. [Khi]
nguyệ�n  ạnh  lớ� n  lệ�n,  no�  cu$ ng  lớ� n  lệ�n  thệo.  Tho� ng
thừớ� ng lu� c nguyệ�n ạnh [cu� ạ] Đạ� o giạ lớ� n đệ�n cớ$  đừ� ạ
trệ�  6~7 tuo( i,  thí�  cho  phệ�p  no�  rớ� i  [thạ�n]  thệ( ,  go� i  lạ�
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‘nguyệ�n ạnh xuạ� t  thệ� ’.  Ví�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ  ngừớ� i  [tu
luyệ��n] lạ�m chu�  no� , no�  sệ$  co�  thệ(  xuạ� t rạ hoạ� t đo�� ng. Thạ�n
thệ(  cu� ạ  ngừớ� i  [tu  luyệ��n]  đi�nh  tạ� i  cho4  kiạ  bạ� t  đo�� ng,
nguyệ�n  thạ)n  xuạ� t  rạ.  Tho� ng thừớ� ng khi  nguyệ�n  ạnh
[cu� ạ] Phạ�� t giạ tu luyệ��n đệ�n cớ$  cu� ạ bạ�n thạ�n [ngừớ� i tu
luyệ��n] thí� kho� ng co� n nguy hiệ(m gí� nừ$ ạ. Tho� ng thừớ� ng
đệ�n lu� c ạ� y cho phệ�p no�  rớ� i [thạ�n] thệ( , ly khại kho� i thạ�n
thệ( , co�  thệ(  xuạ� t lại. Khi nạ�y nguyệ�n ạnh đạ$  to lớ� n nhừ
bạ�n thạ�n [ngừớ� i tu luyệ��n], cạ� i bo� c cu$ ng lớ� n [nhừ thệ� ];
cạ� i bo� c ạ� y đạ$  nớ�  rạ ngoạ� i [thạ�n] thệ(  ro) i, [đo� ] chí�nh lạ�
huyệ)n quạn. Bớ� i ví� nguyệ�n ạnh đạ$  lớ� n nhừớ� ng ạ� y, tạ� t
nhiệ�n [huyệ)n quạn] cu$ ng nớ�  lớ� n rạ ngoạ� i [thạ�n] thệ( .

Chừ vi� co�  thệ(  đạ$  thạ�y hí�nh từớ� ng Phạ�� t trong chu� ạ,
thạ�y rạHng hí�nh từớ� ng Phạ�� t đệ)u ớ�  trong mo�� t vo� ng tro� n,
nhạ� t  lạ�  nhừ$ ng bừ� c  hoạ�  hí�nh  từớ� ng  Phạ�� t,  đệ)u  co�  cạ� i
vo� ng ạ� y, [vạ� ] o� ng Phạ�� t  ngo) i trong đo� .  Rạ� t  nhiệ)u hí�nh
từớ� ng Phạ�� t đệ)u nhừ thệ� , nhạ� t lạ�  nhừ$ ng bừ� c hoạ�  hí�nh
từớ� ng Phạ�� t tạ� i cạ� c chu� ạ co( , đệ)u nhừ vạ�� y cạ� . Ví� sạo ngo) i
trong vo� ng tro� n, kho� ng ại [giạ� i] no� i ro$  rạ�ng cạ� . To� i no� i
vớ� i mo� i ngừớ� i rạHng, [no� ] chí�nh lạ�  huyệ)n quạn. Nhừng
lu� c nạ�y no�  đạ$  kho� ng co� n đừớ� c go� i lạ�  ‘huyệ)n quạn’ nừ$ ạ,
go� i lạ�  ‘thệ�  giớ� i’; nhừng chừạ co�  thệ(  thừ� c sừ�  go� i lạ�  thệ�
giớ� i đừớ� c. No�  mớ� i chí�  co�  mo�� t bo��  cạ� c thiệ� t bi� kiạ tho� i;
gio� ng nhừ nhạ�  mạ�y chu� ng tạ co�  mo�� t  bo��  cạ� c  thiệ� t  bi�,
nhừng chừạ co�  khạ�  nạ�ng sạ�n xuạ� t; cạ)n co�  nguo) n nạ�ng
lừớ� ng, co�  nguyệ�n liệ��u ro) i mớ� i co�  thệ(  sạ�n xuạ� t. Mạ�y nạ�m
trừớ� c co�  nhiệ)u ngừớ� i tu luyệ��n no� i: ‘To� i [co� ] co� ng cạo
hớn Bo)  Tạ� t,  to� i  [co� ]  co� ng cạo hớn Phạ�� t’,  ngừớ� i  khạ� c
nghệ vạ�� y thạ�y huyệ)n [hoạ�� c] lạ0m. Ky�  thừ� c ho�  no� i kho� ng
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huyệ)n [hoạ�� c] chu� t nạ�o; tu luyệ��n [ớ� ] thệ�  giạn co� ng thừ� c
sừ�  đạ� t rạ� t cạo.

Ví�  sạo xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng nạ�y, tu thạ�nh ro) i co� n
cạo hớn Phạ�� t kho� ng? Kho� ng thệ(  ly�  giạ� i trệ�n bệ)  mạ�� t nhừ
thệ�  đừớ� c; co� ng cu� ạ ho�  thạ�� t sừ�  rạ� t cạo. Bớ� i ví� sạu khi ho�
tu lệ�n đệ�n tạ)ng rạ� t cạo, ro) i đạ� t đệ�n lu� c khại co� ng khại
ngo��  cu� ạ mí�nh, thí� co� ng thừ� c sừ�  rạ� t cạo. Đu� ng vạ�o thớ� i
điệ(m ngạy trừớ� c khi ho�  khại co� ng khại ngo�� , thí� giu� p ho�
bệ�  tạ�m phạ)n mừớ� i co� ng cu� ạ bạ�n thạ�n ho�  xuo� ng, ngạy
cạ�  tiệ�u  chuạ(n tạ�m tí�nh cu� ạ  ho�  cu$ ng cạ0 t  xuo� ng.  Du� ng
nạ�ng lừớ� ng ạ� y mạ�  bo(  sung cho thệ�  giớ� i cu� ạ ho� , thệ�  giớ� i
cu� ạ  bạ�n  thạ�n  ho� .  Mo� i  ngừớ� i  đạ$  biệ� t  rạHng,  co� ng  cu� ạ
ngừớ� i tu luyệ��n, đạ�� c biệ�� t lạ�  nhừ$ ng thừ�  thệ�m lệ�n cho4  tiệ�u
chuạ(n tạ�m tí�nh, lạ�  [trạ� i quạ] vo�  so�  kho(  [nạ� n] mo�� t đớ� i,
tạ� i hoạ�n cạ�nh giạn kho(  mạ�  ‘mạ luyệ��n’, mạ�  tu luyệ��n xuạ� t
lại,  nệ�n  no�  cừ� c  ky�  trạ�n  quy� ;  lạ� y  rạ  tạ�m  phạ)n  mừớ� i
nhừ$ ng thừ�  trạ�n quy�  nhừ thệ�  mạ�  bo(  sung cho thệ�  giớ� i
cu� ạ ho� . Do vạ�� y khi tu thạ�nh trong từớng lại, [ho� ] muo� n
gí� giớ tạy lạ�� p từ� c đừớ� c ngạy, cạ)n gí� co�  nạ�y, muo� n lạ�m gí�
thí� lạ�m đừớ� c nạ�y, trong thệ�  giớ� i cu� ạ ho�  cạ� i gí� cu$ ng co� .
Đo�  lạ�  uy đừ� c cu� ạ ho� , bạ�n thạ�n kinh quạ chi�u kho(  mạ�  tu
xuạ� t rạ đừớ� c.

Chu� ng nạ�ng lừớ� ng nạ�y cu� ạ ho�  co�  thệ(  tuy�  y�  biệ�n hoạ�
cạ� c thừ� . Do đo�  Phạ�� t mong muo� n gí�, muo� n ạ�n gí�, [muo� n]
thừớ� ng ngoạ� n gí�, thí� đệ)u co�  điệ)u đo� . Đạ�y lạ�  [điệ)u] bạ�n
thạ�n ho�  tu xuạ� t lại đừớ� c; chí�nh lạ�  ‘Phạ�� t  vi�’; kho� ng co�
nhừ$ ng thừ�  ạ� y thí� ho�  tu kho� ng thạ�nh đừớ� c. Lu� c bạ�y giớ� ,
mớ� i xừ� ng lạ�  thệ�  giớ� i cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh; nhừng ho�  chí�
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co� n lạ� i hại phạ)n mừớ� i co� ng đệ(  đệ�n việ�n mạ$n, đạ0 c Đạ� o.
Tuy rạHng chí�  co� n lạ� i  hại phạ)n mừớ� i,  nhừng thạ�n thệ(
cu� ạ ho�  kho� ng [co� n bi�] khoạ� ; hoạ�� c giạ�  kho� ng mạng thệo
thạ�n thệ( , hoạ�� c giạ�  mạng thệo thạ�n thệ( , nhừng thạ�n thệ(
đạ$  đừớ� c chuyệ(n hoạ�  [bạHng] vạ�� t  chạ� t  cạo nạ�ng lừớ� ng
ro) i; lu� c ạ� y ho�  đạ� i hiệ(n thạ)n tho� ng, uy lừ� c vo�  ty� . Co� n khi
tu  luyệ��n  tạ� i  nới  ngừớ� i  thừớ� ng  tho� ng  thừớ� ng  mạng
thệo khoạ� , kho� ng co�  bạ�n sừ�  gí� lớ� n; co� ng cạo đệ�n mạ�y
cu$ ng chi�u hạ� n chệ� ; hiệ��n nạy kho� ng thệ�  nừ$ ạ.
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Bài giảng thứ năm

Đồ hình Pháp Luân

Ky�  hiệ��u cu� ạ Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng tạ lạ�  Phạ�p
Luạ�n. Ngừớ� i co�  co� ng nạ�ng, co�  thệ(  nhí�n thạ�y Phạ�p Luạ�n
nạ�y đạng xoạy chuyệ(n. Chiệ�c huy hiệ��u nho�  Phạ�p Luạ�n
nạ�y cu� ạ chu� ng tạ cu$ ng nhừ thệ� , no�  đạng xoạy chuyệ(n.
Chu� ng tạ chiệ(u thệo đạ�� c tí�nh Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n cu� ạ vu$
tru� , đệ(  chí� đạ� o sừ�  tu luyệ��n cu� ạ mí�nh, chiệ(u thệo nguyệ�n
ly�  diệ4n hoạ�  cu� ạ vu$  tru�  mạ�  luyệ��n; do đo�  co� ng mạ�  chu� ng
tạ luyệ��n đừớ� c cu$ ng rạ� t lớ� n. Thệo mo�� t y�  nghí$ạ nạ�o đo�
mạ�  giạ�ng, đo)  hí�nh Phạ�p Luạ�n nạ�y lạ�  [hí�nh] ạ�nh thu nho�
cu� ạ vu$  tru� . Phạ�� t giạ coi thệ�  giớ� i mừớ� i phừớng nhừ mo�� t
khạ� i  niệ��m  [vệ) ]  vu$  tru� ,  bo� n  mạ�� t  tạ�m  phừớng,  tạ�m
phừớng vi�;  co�  thệ(  co�  ngừớ� i  co�  thệ(  nhí�n thạ�y to) n tạ� i
trệ�n dừớ� i cu� ạ no�  {Phạ�p Luạ�n} mo�� t co� ng tru� , nhừ vạ�� y
vớ� i trệ�n dừớ� i đừớ� c thệ�m vạ�o thí� [no� ] chí�nh lạ�  thệ�  giớ� i
mừớ� i phừớng, cạ�u thạ�nh nệ�n vu$  tru�  nạ�y, đạ� i biệ(u cho
vu$  tru�  no� i chung mạ�  Phạ�� t giạ nhí�n nhạ�� n.

Tạ� t nhiệ�n trong vu$  tru�  nạ�y co�  vo�  so�  thiệ�n hạ� , bạo
go) m cạ�  hệ��  Ngạ�n Hạ�  cu� ạ chu� ng tạ trong đo� . Toạ�n bo��  vu$
tru�  đạng vạ�� n đo�� ng, tạ� t cạ�  cạ� c thiệ�n hạ�  trong toạ�n bo��  vu$
tru�  cu$ ng  đạng vạ�� n  đo�� ng;  do đo�  cạ� c  thạ� i  cừ� c  vạ�  phu�
[hiệ��u] chừ$  卍 nho�  ớ�  trong đo)  hí�nh nạ�y cu$ ng đạng xoạy
chuyệ(n,  toạ�n  bo��  Phạ�p  Luạ�n  cu$ ng  đạng xoạy chuyệ(n,
hớn nừ$ ạ phu�  [hiệ��u] chừ$  卍 lớ� n ớ�  giừ$ ạ cu$ ng đạng xoạy
chuyệ(n. Thệo mo�� t y�  nghí$ạ nạ�o đo�  mạ�  giạ�ng, no�  từớ� ng
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trừng cho hệ��  Ngạ�n Hạ�  cu� ạ chu� ng tạ; đo) ng thớ� i ví� chu� ng
tạ lạ�  Phạ�� t giạ, nệ�n trung tạ�m lạ�  phu�  hiệ��u cu� ạ Phạ�� t giạ;
nhí�n bệ)  mạ�� t lạ�  nhừ vạ�� y. Tạ� t cạ�  cạ� c vạ�� t chạ� t khạ� c nhạu
đệ)u co�  hí�nh thừ� c to) n tạ� i ớ�  [cạ� c] kho� ng giạn khạ� c, tạ� i
[cạ� c] kho� ng giạn khạ� c đệ)u co�  hí�nh thừ� c to) n tạ� i vạ�  mo�� t
quạ�  trí�nh diệ4n hoạ�  cừ� c ky�  phong phu�  vạ�  cừ� c ky�  phừ� c
tạ� p. Đo)  hí�nh Phạ�p Luạ�n nạ�y lạ�  [hí�nh] ạ�nh thu nho�  cu� ạ
vu$  tru� , tạ� i từ� ng kho� ng giạn khạ� c No�  cu$ ng co�  hí�nh thừ� c
to) n tạ� i vạ�  quạ�  trí�nh diệ4n hoạ�  cu� ạ mí�nh, vạ�� y nệ�n to� i go� i
[đo� ] lạ�  mo�� t thệ�  giớ� i.

Khi xoạy chuyệ(n thệo chiệ)u kim đo) ng ho)  thí� Phạ�p
Luạ�n co�  thệ(  từ�  đo�� ng hạ�p thu�  nạ�ng lừớ� ng vu$  tru� ;  khi
xoạy chuyệ(n ngừớ� c chiệ)u kim đo) ng ho)  thí� [no� ] co�  thệ(
phạ� t  pho� ng  nạ�ng  lừớ� ng.  Xoạ�y  vạ�o  (thuạ�� n  chiệ)u  kim
đo) ng ho) ) đo��  bạ�n thạ�n, xoạ�y rạ (ngừớ� c chiệ)u kim đo) ng
ho) )  đo��  nhạ�n;  [đo� ]  lạ�  mo�� t  đạ�� c  điệ(m  cu� ạ  co� ng  phạ�p
chu� ng tạ. Co�  ngừớ� i no� i: ‘Chu� ng tạ lạ�  Phạ�� t giạ, ví� sạo co� n
co�  thạ� i cừ� c? Thạ� i cừ� c ạ� y phạ� i chạ�ng lạ�  Đạ� o giạ?’ Bớ� i ví�
co� ng  cu� ạ  chu� ng  tạ  luyệ��n  đừớ� c  rạ� t  lớ� n;  [điệ)u]  luyệ��n
đừớ� c từớng đừớng vớ� i cạ�  vu$  tru� . Nhừ vạ�� y mo� i ngừớ� i
thừ�  nghí$ xệm, trong vu$  tru�  nạ�y co�  hại ‘giạ’ lớ� n lạ�  Phạ�� t
giạ vạ�  Đạ� o giạ, loạ� i trừ�  đi bạ� t ky�  ‘giạ’ nạ�o cu$ ng kho� ng
cạ�u thạ�nh nệ�n vu$  tru�  hoạ�n chí�nh đừớ� c, kho� ng thệ(  no� i
lạ�  vu$  tru�  hoạ�n chí�nh đừớ� c; do đo�  chu� ng tạ ớ�  đạ�y cu$ ng
co�  nhừ$ ng điệ)u trong Đạ� o giạ. Co�  ngừớ� i giạ�ng: ‘Nhừng
kho� ng phạ� i chí� co�  Đạ� o giạ, co� n co�  nhừ$ ng [mo� n] nhừ Cớ
Đo� c giạ�o, Nho giạ�o, vạ�  nhừ$ ng [to� n] giạ�o khạ� c nừ$ ạ’. To� i
no� i vớ� i chừ vi� rạHng, Nho giạ�o khi tu luyệ��n đệ�n tạ)ng cừ� c
cạo, no�  quy vệ)  Đạ� o giạ; co� n ớ�  phừớng Tạ�y co�  rạ� t nhiệ)u
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to� n giạ�o sạu khi tu lệ�n cạo tạ)ng, chu� ng quy vệ)  Phạ�� t giạ,
chu� ng thuo�� c vệ)  cu� ng mo�� t thệ(  hệ��  bệ�n Phạ�� t giạ. Đo�  lạ�  hại
thệ(  hệ��  lớ� n.

Vạ�� y tạ� i sạo thạ� i cừ� c đo)  [hí�nh] vừ� ạ co�  hại cạ� i trệ�n đo�
dừớ� i xạnh lạm, vừ� ạ co�  hại cạ� i trệ�n đo�  dừớ� i đện? Thệo
cho4  hiệ(u tho� ng thừớ� ng cu� ạ chu� ng tạ, thạ� i cừ� c lạ�  do hại
chu� ng vạ�� t chạ� t đện vạ�  trạ0ng cạ�u thạ�nh, [ạ�y lạ� ] khí� ạ�m
vạ�  khí� dừớng. Đo�  lạ�  nhạ�� n thừ� c đừ� ng tạ� i tạ)ng rạ� t no� ng
[cạ� n] mạ�  xệ� t; tạ� i cạ� c kho� ng giạn khạ� c nhạu co�  cạ� c hiệ(n
thi�  [tạ� i]  kho� ng giạn khạ� c  nhạu. Hiệ(n  thi�  tạ� i  tạ)ng cạo
nhạ� t, thí� mạ�u sạ0 c cu� ạ no�  chí�nh lạ�  nhừ thệ� . Đạ� o [giạ] mạ�
chu� ng tạ vạ4n thừớ� ng biệ� t đệ�n chí�nh lạ�  [co�  thạ� i cừ� c đo) ]
co�  mạ�u sạ0 c trệ�n đo�  dừớ� i đện. [To� i] lạ� y mo�� t thí� du� , mo�� t
so�  ngừớ� i trong chu� ng tạ đạ$  khại thiệ�n mu� c, phạ� t hiệ��n
rạHng du� ng mạ0 t nhí�n thí� thạ�y [vạ�� t] mạ�u đo� , [nhừng] tạ� i
kho� ng giạn chí� sại khạ� c mo�� t tạ)ng mạ�  nhí�n thí� no�  lạ�  mạ�u
xạnh lu� c.  Cạ� i  [vạ�� t]  mạ�u vạ�ng kim nạ�y ớ�  trong kho� ng
giạn khạ� c lạ� i thạ�y lạ�  mạ�u tí�m; no�  co�  sừ�  từớng phạ�n sại
biệ�� t  nhừ thệ� ;  từ� c lạ�  mạ�u sạ0 c tạ� i  cạ� c  kho� ng giạn khạ� c
nhạu cu$ ng co�  sừ�  thạy đo( i khạ� c nhạu. Thạ� i cừ� c trệ�n đo�
dừớ� i  xạnh lạm lạ�  thuo�� c  vệ)  Tiệ�n  Thiệ�n  Đạ� i  Đạ� o,  bạo
go) m phạ�p mo� n tu luyệ��n Ky�  Mo� n. Phu�  [hiệ��u] chừ$  卍 tạ� i
bo� n [bệ�n] mạ�� t lạ�  Phạ�� t giạ; chu� ng gio� ng vớ� i [phu�  hiệ��u] ớ�
giừ$ ạ; đệ)u lạ�  Phạ�� t giạ. Mạ�u sạ0 c cu� ạ Phạ�p Luạ�n nạ�y tro� ng
rạ� t từới sạ�ng, chu� ng to� i lạ� y no�  lạ�m ky�  hiệ��u cu� ạ Phạ�p
Luạ�n Đạ� i Phạ�p.

Mo� i ngừớ� i chu� ng tạ tho� ng quạ thiệ�n mu� c nhí�n thạ�y
Phạ�p Luạ�n nạ�y kho� ng nhạ� t đi�nh co�  mạ�u sạ0 c nhừ vạ�� y;
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mạ�u nệ)n nạ�y thạy đo( i, nhừng mạ4u hí�nh kho� ng thạy đo( i.
Khi Phạ�p Luạ�n mạ�  to� i cạ�p cho chừ vi� ớ�  vi� trí� bu� ng dừớ� i
đạng xoạy  chuyệ(n,  thiệ�n  mu� c  cu� ạ  chừ vi�  nhí�n  đừớ� c
[no� ],  co�  thệ(  [lạ� ] đo� ,  co�  thệ(  lạ�  tí�m, co�  thệ(  lạ�  xạnh lu� c;
cu$ ng co�  thệ(  lạ�  vo�  sạ0 c. Đo�  dạ-cạm vạ�ng lu� c lu� c-lạm lạm
tí�m, mạ�u nệ)n cu� ạ no�  kho� ng ngừ� ng đo( i mạ�u nhừ thệ� ; do
đo�  điệ)u chừ vi� nhí�n thạ�y đừớ� c co�  thệ(  co�  cạ� c mạ�u sạ0 c
khạ� c; nhừng mạ�u sạ0 c cu� ạ mạ4u hí�nh phu�  [hiệ��u] chừ$  卍
vạ�  thạ� i cừ� c ớ�  bệ�n trong kho� ng thạy đo( i. Chu� ng to� i nhạ�� n
thạ�y  mạ�u  nệ)n  nạ�y  cu� ạ  mạ4u  hí�nh  rạ� t  đệ�p  mạ0 t,  nệ�n
chu� ng to� i lạ� y no�  co�  đi�nh lạ� i [nhừ thệ� ]. Ngừớ� i co�  co� ng
nạ�ng  co�  thệ(  thạ�u  quạ tạ)ng kho� ng giạn  nạ�y  mạ�  thạ�y
đừớ� c rạ� t nhiệ)u điệ)u.

Co�  ngừớ� i  no� i:  ‘Phu�  [hiệ��u]  chừ$  卍  nạ�y  tro� ng  rạ� t
gio� ng nhừ thừ�  cu� ạ Hitlệr’. [To� i] no� i vớ� i mo� i ngừớ� i rạHng
phu�  hiệ��u nạ�y bạ�n thạ�n no�  kho� ng co�  khạ� i niệ��m giại cạ�p
nạ�o hệ� t.  Co�  ngừớ� i  no� i:  ‘Nệ�u go� c nạ�y mạ�  quạy hừớ� ng
nghiệ�ng phí�ạ kiạ thí� đu� ng lạ�  thừ�  cu� ạ Hitlệr’. Kho� ng phạ� i
nhừ thệ� , no�  xoạy chuyệ(n cạ�  hại phí�ạ. Xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i
chu� ng tạ đạ$  biệ� t đệ�n mạ4u hí�nh nạ�y mo�� t cạ� ch ro�� ng rạ$ i
từ�  2500 nạ�m trừớ� c đạ�y, từ�  thớ� i đạ� i Thí�ch Cạ Mạ�u Ni đạ$
biệ� t đệ�n no� . Hitlệr lạ�  vạ�o thớ� i Chiệ�n trạnh thệ�  giớ� i lạ)n
thừ�  hại tí�nh đệ�n nạy mớ� i co�  mạ�y chu� c nạ�m; o� ng tạ đạ$
tro�� m lạ� y no�  đệ(  du� ng. Tuy nhiệ�n mạ�u sạ0 c cu� ạ no�  khạ� c
vớ� i cu� ạ chu� ng tạ; no�  mạ�u đện; hớn nừ$ ạ no�  hừớ� ng đạ)u
nho� n lệ�n trệ�n, đệ(  đừ� ng, du� ng đừ� ng nhừ thệ� . Vệ)  Phạ�p
Luạ�n  nạ�y  [to� i]  chí�  giạ�ng  đệ�n  đạ�y  tho� i,  chu� ng  to� i  chí�
giạ�ng đệ�n hí�nh thừ� c bệ�n ngoạ� i cu� ạ no�  tho� i.
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Vạ�� y  phu�  [hiệ��u]  chừ$  卍  trong Phạ�� t  giạ  chu� ng  tạ
[biệ(u] thi� điệ)u gí�? Co�  ngừớ� i no� i lạ�  cạ� t từớ� ng nhừ y� ; đo�
lạ�  cạ� ch giạ� i  thí�ch ớ�  ngừớ� i thừớ� ng. To� i no� i vớ� i chừ vi�
rạHng, phu�  [hiệ��u] chừ$  卍 lạ�  tiệ�u chí� cu� ạ tạ)ng cạ� c Phạ�� t;
chí� đạ� t đệ�n tạ)ng cu� ạ Phạ�� t mớ� i co� . Bo)  Tạ� t, Lạ Hạ�n kho� ng
co� ; tuy nhiệ�n Đạ� i Bo)  Tạ� t, từ�  Đạ� i Bo)  Tạ� t đệ)u co� . Chu� ng
to� i  thạ�y rạHng nhừ$ ng Đạ� i  Bo)  Tạ� t  nạ�y đạ$  vừớ� t xạ kho� i
tạ)ng cu� ạ Phạ�� t tho� ng thừớ� ng, thạ�� m chí� cạo hớn cạ�  Nhừ
Lại. Chừ Phạ�� t vừớ� t quạ�  tạ)ng Nhừ Lại co�  nhiệ)u đệ�n mừ� c
kho� ng đệ�m đừớ� c. Nhừ Lại chí�  co�  mo�� t  phu�  [hiệ��u] chừ$
卍, đạ� t đệ�n tạ)ng Nhừ Lại trớ�  lệ�n, phu�  [hiệ��u] chừ$  卍 sệ$
[xuạ� t hiệ��n] nhiệ)u hớn. Vừớ� t gạ�p đo� i Nhừ Lại thí�  co�  2
phu�  [hiệ��u] chừ$  卍 . Vừớ� t lệ�n nừ$ ạ sệ$  co�  3 chừ$ , 4 chừ$ , 5
chừ$ , v.v. đạ)y khạ0p thạ�n cu$ ng co� . Trệ�n đạ)u, hại đạ)u vại,
đạ)u go� i đệ)u sệ$  xuạ� t hiệ��n; khi nhiệ)u quạ�  thí� cạ�  cạ� c cho4
nhừ lo� ng bạ�n tạy, ngo� n tạy, gạn bạ�n chạ�n, ngo� n chạ�n
đệ)u  sệ$  xuạ� t  hiệ��n  [cạ� c  chừ$  ạ� y].  Tuy�  thệo tạ)ng kho� ng
ngừ� ng đệ)  cạo, cạ� c phu�  [hiệ��u] chừ$  卍 sệ$  kho� ng ngừ� ng
tạ�ng thệ�m nhiệ)u; do vạ�� y phu�  [hiệ��u] chừ$  卍 lạ�  đạ� i biệ(u
cho  tạ)ng  cu� ạ  Phạ�� t;  tạ)ng  cu� ạ  Phạ�� t  cạ�ng  cạo  thí�  phu�
[hiệ��u] chừ$  卍 cạ�ng nhiệ)u.

Kỳ Môn công pháp

Ngoạ� i cạ� c co� ng phạ�p bệ�n Phạ�� t giạ vạ�  Đạ� o giạ, co� n
co�  Ky�  Mo� n co� ng phạ�p; ho�  từ�  go� i  mí�nh lạ�  ‘Ky�  Mo� n tu
luyệ��n’.  Đo� i  vớ� i  cạ� c  co� ng  phạ�p  tu  luyệ��n  thí�  ngừớ� i
thừớ� ng chu� ng tạ co�  nhạ�� n thừ� c thệ�  nạ�y: Trung Quo� c từ�
thớ� i co(  đạ� i đệ�n nạy, ngừớ� i tạ nhí�n nhạ�� n rạHng cạ� c co� ng
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phạ�p bệ�n Phạ�� t  giạ vạ�  Đạ� o giạ lạ�  cạ� c phừớng phạ�p tu
luyệ��n  chí�nh tho� ng,  cu$ ng go� i  chu� ng lạ�  tu luyệ��n  chí�nh
phạ�p mo� n. Ky�  Mo� n co� ng phạ�p nạ�y từ�  xừạ đệ�n nạy chừạ
hệ)  [đừớ� c] co� ng bo�  rạ thệ�  [giạn]; rạ� t í�t ngừớ� i biệ� t đừớ� c
sừ�  to) n tạ� i cu� ạ ho� , chí� nghệ no� i đệ�n quạ cạ� c tạ� c phạ(m
nghệ��  thuạ�� t.

Co�  Ky�  Mo� n co� ng phạ�p hạy kho� ng? Co� . To� i trong quạ�
trí�nh tu luyệ��n, đạ�� c biệ�� t lạ�  vạ�o mo�� t so�  nạ�m vệ)  sạu, to� i đạ$
gạ�� p bạ vi� cạo nhạ�n ớ�  bệ�n Ky�  Mo� n; [ho� ] truyệ)n cạ�p cho
to� i  nhừ$ ng tinh hoạ trong mo� n cu� ạ mí�nh, nhừ$ ng điệ)u
hệ� t sừ� c đo�� c đạ�o đạ�� c biệ�� t, hệ� t sừ� c hạy. Chí�nh ví� nhừ$ ng
điệ)u  cu� ạ  ho�  rạ� t  đo�� c  đạ�o  đạ�� c  biệ�� t,  nệ�n  nhừ$ ng  [thừ� ]
luyệ��n xuạ� t lại cu$ ng co(  quạ� i phi thừớ� ng; ngừớ� i thừớ� ng
kho� ng thệ(  hiệ(u đừớ� c. Ngoạ� i rạ co� n giạ�ng mo�� t cạ�u: ‘phi
Phạ�� t phi Đạ� o’, kho� ng tu Phạ�� t kho� ng tu Đạ� o. Ngừớ� i tạ hệ4
nghệ thạ�y chạOng tu Phạ�� t cu$ ng chạOng tu Đạ� o, liệ)n go� i ho�
lạ�  ‘bạ�ng mo� n tạ�  đạ� o’, ho�  từ�  go� i mí�nh lạ�  ‘Ky�  Mo� n co� ng
phạ�p’.  No� i  bạ�ng  mo� n  tạ�  đạ� o  lạ�  co�  y�  khinh  thừớ� ng,
nhừng kho� ng co�  y�  phạ�n đo� i,  kho� ng bạ�o rạHng ho�  lạ�  tạ�
phạ�p; điệ(m nạ�y lạ�  khạOng đi�nh. Ly�  giạ� i trệ�n chừ$  [nghí$ạ]
cu$ ng kho� ng co�  ngu�  y�  tạ�  phạ�p. Li�ch sừ�  xừạ nạy [ngừớ� i
tạ] vạ4n coi co� ng phạ�p cu� ạ Phạ�� t vạ�  Đạ� o mớ� i xừ� ng lạ�  tu
luyệ��n chí�nh phạ�p mo� n; khi ngừớ� i tạ kho� ng nhạ�� n thừ� c
đừớ� c co� ng phạ�p cu� ạ ho� ,  thí�  ngừớ� i  tạ no� i  ho�  lạ�  ‘bạ�ng
mo� n’,  [từ� c  lạ� ]  cừ� ạ  bệ�n  cạ� nh,  kho� ng phạ� i  chí�nh phạ�p
mo� n. Thệ�  co� n ‘tạ�  đạ� o’? Tạ�  đạ� o ngu�  y�  lạ�  vu� ng vệ)  do� t nạ� t,
con  đừớ� ng  vu� ng  vệ) .  Chừ$  ‘tạ� ’  tạ� i  Trung  Quo� c  co(  đạ� i

222 Kỳ Môn công pháp



thừớ� ng hạy no� i  thạ�nh ‘bo( n’;  ‘bạ�ng mo� n tạ�  đạ� o’  lạ�  co�
ngu�  y�  nhừ thệ� 1.

Ví�  sạo ho�  kho� ng phạ� i tạ�  phạ�p? Ví�  ho�  cu$ ng co�  yệ�u
cạ)u nghiệ�m khạ0 c vệ)  tạ�m tí�nh, ho�  cu$ ng tu luyệ��n chiệ(u
thệo đạ�� c tí�nh vu$  tru� , ho�  cu$ ng kho� ng vi phạ� m đạ�� c tí�nh
cu� ạ vu$  tru� , [vạ� ] quy luạ�� t cu� ạ vu$  tru� , ho�  cu$ ng kho� ng lạ�m
điệ)u  xạ�u;  do đo�  kho� ng thệ(  no� i  no�  lạ�  tạ�  phạ�p.  Kho� ng
phạ� i  ví�  đạ�� c  tí�nh  cu� ạ  vu$  tru�  chu� ng  tạ  phu�  hớ� p  vớ� i
phừớng phạ�p tu luyệ��n cu� ạ Phạ�� t giạ vạ�  Đạ� o giạ, mạ�  lạ�  ví�
phừớng phạ�p tu luyệ��n cu� ạ Phạ�� t giạ vạ�  Đạ� o giạ phu�  hớ� p
vớ� i  đạ�� c  tí�nh  cu� ạ  vu$  tru� ,  nệ�n  mớ� i  [trớ� ]  thạ�nh  chí�nh
Phạ�p. Tu luyệ��n cu� ạ Ky�  Mo� n co� ng phạ�p nệ�u phu�  hớ� p vớ� i
đạ�� c tí�nh cu� ạ vu$  tru�  nạ�y, thí� ho�  kho� ng phạ� i tạ�  phạ�p, mạ�
cu$ ng lạ� i lạ�  chí�nh Phạ�p; bớ� i ví� tiệ�u chuạ(n nhạ�� n đi�nh to� t-
xạ�u thiệ��n-ạ� c lạ�  đạ�� c tí�nh cu� ạ vu$  tru� . Ho�  chiệ(u thệo đạ�� c
tí�nh vu$  tru�  mạ�  tu, cho nệ�n no�  cu$ ng lạ�  con đừớ� ng chí�nh;
chí� co�  điệ)u đạ�� c điệ(m yệ�u cạ)u cu� ạ ho�  khạ� c vớ� i bệ�n Phạ�� t
giạ vạ�  Đạ� o giạ. Ho�  cu$ ng kho� ng giạ�ng việ�� c truyệ)n đo)  đệ��
mo�� t  cạ� ch  ro�� ng  rạ$ i,  phạ� m vi  truyệ)n  rạ� t  nho� .  Đạ� o  giạ
truyệ)n  co� ng,  dạ� y  mo�� t  lo�  đo)  đệ��  khạ�  đo� ng,  tuy  nhiệ�n
trong đo�  chí� co�  mo�� t đo)  đệ��  chạ�n truyệ)n; Phạ�� t giạ giạ�ng
pho(  đo��  chu� ng sinh, ại co�  thệ(  tu thí� ngừớ� i ạ� y tu.

1 Về các chữ Hán trong đoạn này. Có chữ  môn, nghĩa là  cửa, cũng có
nghĩa  môn phái; tương tự với chữ  đạo, nghĩa là  con đường, cũng có
nghĩa là  đạo,  hay một môn phái nào đó.  Bàng môn → cái  cửa bên
cạnh,  không phải  là  chính pháp môn.  Tả đạo,  hay  bổn đạo → con
đường vụng về dốt nát, không phải là  chính đạo. Hiểu trên nghĩa bề
mặt là như vậy.
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Khi truyệ)n thừ� ạ Ky�  Mo� n co� ng phạ�p kho� ng thệ(  cho� n
hại ngừớ� i,  mạ�  trong mo�� t  thớ� i  ky�  li�ch sừ�  rạ� t  dạ� i  mớ� i
tuyệ(n  cho� n  mo�� t  ngừớ� i  đệ(  truyệ)n;  do đo�  nhừ$ ng điệ)u
cu� ạ  ho�  kho� ng hệ)  đừớ� c  ngừớ� i  thừớ� ng biệ� t  đệ�n trong
li�ch sừ�  xừạ nạy. Đừớng nhiệ�n vạ�o lu� c khí� co� ng lệ�n cạo
trạ�o, to� i phạ� t hiệ��n rạHng trong co� ng phạ�p nạ�y co�  mo�� t so�
í�t  ngừớ� i  cu$ ng  rạ  truyệ)n  co� ng.  Tuy  nhiệ�n  truyệ)n  tớ� i
truyệ)n lui [mo�� t thớ� i giạn] thí� ho�  thạ�y kho� ng đừớ� c, bớ� i
ví� co�  mo�� t so�  điệ)u mạ�  sừ phu�  cu� ạ ho�  hoạ�n toạ�n kho� ng
cho phệ�p ho�  truyệ)n. Nệ�u chừ vi� truyệ)n co� ng [pho(  cạ�� p],
thí�  chừ vi�  kho� ng thệ(  cho� n ngừớ� i [ho� c]; nhừ$ ng ngừớ� i
đệ�n [ho� c],  tạ�m tí�nh cạo thạ�p tạ� i  cạ� c  tạ)ng khạ� c  nhạu.
[Nhừ$ ng ngừớ� i]  o� m giừ$  nhừ$ ng quạn niệ��m khạ� c  nhạu
đệ�n [ho� c], loạ� i ngừớ� i nạ�o cu$ ng co� , nệ�n chừ vi� kho� ng co�
cạ� ch nạ�o cho� n đo)  đệ��  đệ(  truyệ)n. Do vạ�� y kho� ng pho(  cạ�� p
Ky�  Mo� n co� ng phạ�p đừớ� c, dệ4  xuạ� t hiệ��n nguy hiệ(m; bớ� i
ví� nhừ$ ng điệ)u cu� ạ ho�  rạ� t đạ�� c thu� .

Co�  ngừớ� i nghí$: Phạ�� t giạ tu Phạ�� t, Đạ� o giạ tu [thạ�nh]
Chạ�n Nhạ�n, Ky�  Mo� n co� ng phạ�p nạ�y tu thạ�nh thí� đừớ� c
tí�nh lạ�  gí�? Lạ�  tạ�n Tiệ�n, ho�  kho� ng co�  phạ� m vi thệ�  giớ� i co�
đi�nh [trong] vu$  tru� . Mo� i ngừớ� i đệ)u biệ� t, Phạ�� t Nhừ Lại
Thí�ch Cạ Mạ�u Ni co�  thệ�  giớ� i Tạ Bạ� , Phạ�� t A Di Đạ�  co�  thệ�
giớ� i  Cừ� c  Lạ� c,  Phạ�� t  Dừớ� c Sừ co�  thệ�  giớ� i  Lừu Ly;  mo4 i
Nhừ Lại vạ�  Đạ� i Phạ�� t đệ)u co�  thệ�  giớ� i cu� ạ mí�nh. Mo4 i mo�� t
Đạ� i Giạ� c Giạ�  đệ)u co�  mo�� t thiệ�n quo� c do từ�  mí�nh to(  chừ� c;
rạ� t nhiệ)u đệ��  từ�  cu� ạ ho�  sinh so� ng trong đo� . Nhừng Ky�
Mo� n co� ng phạ�p ho�  kho� ng co�  phạ� m vi co�  đi�nh [trong]
vu$  tru� , ho�  chí� gio� ng nhừ du Thạ)n tạ�n Tiệ�n.
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Luyện tà pháp

Luyệ��n tạ�  phạ�p lạ�  gí�? Co�  mo�� t so�  hí�nh thừ� c nhừ thệ�
nạ�y:  co�  mo�� t  loạ� i  ngừớ� i  chuyệ�n luyệ��n  tạ�  phạ�p,  bớ� i  ví�
nhừ$ ng điệ)u đo�  [luo� n] co�  ngừớ� i truyệ)n trong cạ� c [thớ� i]
đạ� i li�ch sừ� . Tạ� i sạo lạ� i truyệ)n nhừ$ ng thừ�  ạ� y? Ví� ho�  truy
cạ)u nhừ$ ng dạnh, lớ� i, phạ� t tạ� i ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng, ho�
giạ�ng nhừ$ ng thừ�  ạ� y. Tạ� t nhiệ�n tạ�m tí�nh cu� ạ ho�  kho� ng
cạo, nệ�n ho�  kho� ng đạ0 c co� ng. Ho�  đạ0 c [đừớ� c] gí�? [Đạ0 c]
nghiệ��p lừ� c. Khi nghiệ��p lừ� c cu� ạ ngừớ� i tạ lớ� n, thí� cu$ ng sệ$
hí�nh thạ�nh mo�� t  loạ� i  nạ�ng lừớ� ng. Nhừng ho�  kho� ng co�
tạ)ng, ho�  so vớ� i  ngừớ� i  luyệ��n co� ng thí�  kho� ng so đừớ� c,
nhừng  so  vớ� i  ngừớ� i  thừớ� ng  thí�  lạ� i  co�  thệ(  ừớ� c  chệ�
ngừớ� i thừớ� ng. Bớ� i ví� nhừ$ ng thừ�  ạ� y cu$ ng lạ�  mo�� t loạ� i thệ(
hiệ��n cu� ạ nạ�ng lừớ� ng, khi mạ�� t đo��  tạ�� p trung lạ� i rạ� t lớ� n,
cu$ ng co�  thệ(  lạ�m cho co� ng nạ�ng trệ�n thạ�n [thệ( ] ngừớ� i tạ
mạ� nh lệ�n, cu$ ng co�  thệ(  phạ� t huy tạ� c du� ng nhừ thệ� ; do
đo�  trong li�ch sừ�  xừạ nạy cu$ ng co�  mo�� t so�  ngừớ� i truyệ)n
nhừ$ ng điệ)u nạ�y. Ho�  no� i: ‘To� i lạ�m điệ)u xạ�u, [nhu� c] mạ�
ngừớ� i  tạ,  thí�  to� i  tạ�ng co� ng’.  Ho�  kho� ng hệ)  tạ�ng co� ng,
[trệ�n] thừ� c tệ�  lạ�  lạ�m mạ�� t đo��  vạ�� t chạ� t mạ�u đện tạ�ng lệ�n;
bớ� i ví� lạ�m điệ)u xạ�u co�  thệ(  đạ0 c vạ�� t chạ� t mạ�u đện, [từ� c
lạ� ]  nghiệ��p  lừ� c.  Do  vạ�� y  ho�  co�  thệ(  khiệ�n  nhừ$ ng  co� ng
nạ�ng nho nho�  vo� n mạng trệ�n thạ�n  thệ(  {cu� ạ  ho� }  nhớ�
nghiệ��p lừ� c kiạ mạ�  trớ�  nệ�n mạ� nh hớn; ho�  co�  thệ(  sinh rạ
mo�� t í�t co� ng nạ�ng nho�  bệ� , nhừng kho� ng lạ�m đừớ� c điệ)u
gí�  to tạ� t. Nhừ$ ng ngừớ� i nạ�y cho rạHng, lạ�m việ�� c xạ�u thí�
cu$ ng tạ�ng co� ng, [ạ�y lạ� ] ho�  co�  cạ� ch no� i nhừ thệ� .
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Co�  ngừớ� i  giạ�ng  nhừ$ ng  thừ�  nhừ:  ‘Đạ� o  cạo  mo�� t
thừớ� c, mạ cạo mo�� t trừớ� ng’. Đo�  lạ�  tạ�  thuyệ� t nới ngừớ� i
thừớ� ng; mạ kiạ ví$nh việ4n kho� ng thệ(  cạo hớn Đạ� o đừớ� c.
Co�  mo�� t tí�nh huo� ng nhừ thệ�  nạ�y; vu$  tru�  mạ�  nhạ�n loạ� i
chu� ng tạ nhạ�� n thừ� c đừớ� c chí� lạ�  mo�� t tiệ(u vu$  tru�  trong
vo�  so�  cạ� c vu$  tru� ; chu� ng tạ go� i tạ0 t [no� ] lạ�  vu$  tru� . Vu$  tru�
ạ� y cu� ạ chu� ng tạ mo4 i lạ)n trạ� i quạ thớ� i giạn hệ� t sừ� c lạ�u
dạ� i, thí� đệ)u phạ� t sinh mo�� t đạ� i tại nạ� n vu$  tru� . Vu�  tại nạ�n
ạ�y sệ$  lạ�m cho hệ� t thạ�y [mo� i thừ� ] trong vu$  tru� , kệ(  cạ�  cạ� c
tinh  cạ)u  đệ)u  co�  thệ(  [bi�]  huy�  diệ�� t,  hệ� t  thạ�y  cạ� c  sinh
mệ��nh  trong vu$  tru�  đệ)u  co�  thệ(  [bi�]  huy�  diệ�� t.  Sừ�  vạ�� n
đo�� ng cu� ạ vu$  tru�  cu$ ng co�  quy luạ�� t [cu� ạ no� ]; [tạ� i] vu$  tru�
chu� ng tạ lạ)n nạ�y kho� ng chí� co�  nhạ�n loạ� i lạ�  đạ$  biệ�n chạ� t
trớ�  nệ�n xạ�u; co�  rạ� t nhiệ)u sinh mệ��nh đạ$  thạ�y đừớ� c tí�nh
huo� ng nạ�y, rạHng hiệ��n nạy, trong kho� ng giạn vu$  tru�  nạ�y
từ�  lạ�u đạ$  phạ� t sinh mo�� t vu�  no(  lớ� n. Cạ� c nhạ�  thiệ�n vạ�n
ho� c hiệ��n nạy kho� ng nhí�n thạ�y, lạ�  ví� hiệ��n nạy khi chu� ng
tạ du� ng kí�nh việ4n vo� ng lớ� n nhạ� t  mạ�  nhí�n,  thí�  quạng
cạ�nh nhí�n đừớ� c lạ�  nhừ$ ng sừ�  việ�� c 15 vạ�n nạ�m ạ�nh sạ�ng
trừớ� c đạ�y. Nệ�u muo� n nhí�n thạ�y sừ�  biệ�n hoạ�  cu� ạ thiệ�n
thệ(  hiệ��n nạy, ho�  cạ)n sạu 15 vạ�n nạ�m ạ�nh sạ�ng nừ$ ạ mớ� i
co�  thệ(  nhí�n thạ�y đừớ� c, nhừ vạ�� y rạ� t lạ�  lạ�u.

Toạ�n bo��  vu$  tru�  hiệ��n nạy đạ$  xuạ� t hiệ��n mo�� t biệ�n đo( i
rạ� t to lớ� n; mo4 i khi xuạ� t hiệ��n sừ�  biệ�n đo( i nhừ vạ�� y, toạ�n
bo��  cạ� c sinh mệ��nh cu� ạ toạ�n vu$  tru�  đệ)u [bi�] xừ�  [ly� ] huy�
diệ�� t, toạ�n bo��  đệ)u [bi�] đạ�� t vạ�o trạ� ng thạ� i huy�  diệ�� t. Mo4 i
mo�� t khi phạ� t sinh tí�nh huo� ng nhừ vạ�� y, thí� đạ�� c tí�nh to) n
tạ� i từ�  trừớ� c trong vu$  tru�  vạ�  vạ�� t chạ� t trong đo�  đệ)u cạ)n
phạ� i [bi�] lạ�m cho no(  tung; tho� ng thừớ� ng đệ)u bi� no(  chệ� t
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hệ� t; tuy nhiệ�n quạ mo4 i lạ)n no(  cu$ ng kho� ng co�  sạ� ch hệ� t.
Khi vu$  tru�  mớ� i đừớ� c nhừ$ ng Đạ� i Giạ� c Giạ�  cừ� c cạo cừ� c
cạo kiệ�n tạ� o lạ� i mớ� i xong ro) i, trong đo�  vạ4n co�  [co� n to) n
tạ� i] mo�� t so�  kho� ng bi� no(  chệ� t. Cạ� c Đạ� i Giạ� c Giạ�  kiệ�n tạ� o
vu$  tru�  [mớ� i] nạ�y lạ�  chiệ(u thệo đạ�� c tí�nh cu� ạ bạ�n thạ�n
mí�nh, [thệo] tiệ�u chuạ(n cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh mạ�  kiệ�n tạ� o
vu$  tru�  ạ� y; do đo�  [so] vớ� i đạ�� c tí�nh vu$  tru�  cu� ạ thớ� i ky�
trừớ� c đo�  co�  nhừ$ ng cho4  bạ� t đo) ng.

[Nhừ$ ng sinh mệ��nh] kho� ng bi�  no(  chệ� t,  cừ�  o� m giừ$
đạ�� c tí�nh bạn đạ)u, [Phạ�p] ly�  bạn đạ)u trong khi hạ�nh xừ�
tạ� i  vu$  tru�  [mớ� i] nạ�y.  Vu$  tru�  mớ� i  đừớ� c kiệ�n tạ� o rạ lạ�
chiệ(u thệo đạ�� c tí�nh vu$  tru�  mớ� i, thệo [Phạ�p] ly�  nạ�y mạ�
hạ�nh xừ� .  Do đo�  [nhừ$ ng gí�]  đạ$  kho� ng bi�  no(  chệ� t  trớ�
thạ�nh mạ cạn nhiệ4u đệ�n [Phạ�p] ly�  cu� ạ vu$  tru� . Nhừng
ho�  kho� ng co�  xạ�u tệ��  đệ�n thệ� ,  ho�  chạOng quạ chí�  chiệ(u
thệo đạ�� c tí�nh cu� ạ vu$  tru�  chu ky�  trừớ� c mạ�  hạ�nh xừ� ; đo�
chí�nh lạ�  cạ� i  mạ�  ngừớ� i tạ go� i lạ�  ‘thiệ�n mạ’. Nhừng đo� i
vớ� i  ngừớ� i  thừớ� ng ho�  kho� ng co�  sừ�  uy  hiệ�p  gí�  cạ� ,  ho�
hoạ�n toạ�n kho� ng hạ� i ngừớ� i, ho�  chí� hạ�nh sừ�  thệo cạ� i ly�
ho�  o� m giừ$  mạ�  tho� i. Trong quạ�  khừ�  đạ�y lạ�  điệ)u ngừớ� i
thừớ� ng kho� ng đừớ� c phệ�p biệ� t đệ�n; to� i no� i rạHng nhừ$ ng
Phạ�� t ớ�  cạ�nh giớ� i rạ� t cạo siệ�u quạ�  tạ)ng Nhừ Lại co�  rạ� t
nhiệ)u, nhừ$ ng mạ ạ�y đạ�ng kệ(  gí�, so sạ�nh thạ�� t quạ�  ừ nho�
bệ� .  Lạ$o,  Bệ��nh,  Từ�  cu$ ng lạ�  mo�� t  loạ� i  mạ,  nhừng đừớ� c
sinh rạ đệ(  duy ho��  đạ�� c tí�nh vu$  tru� .

Trong Phạ�� t  giạ�o  giạ�ng lu� c  đạ� o  luạ�n ho) i,  giạ�ng vệ)
vạ�n  đệ)  [co� ]  mo�� t  đạ� o  [lạ� ]  A  Tu  Lạ;  ky�  thừ� c  chí�nh  lạ�
[mo�� t]  sinh  vạ�� t  cu� ạ  kho� ng  giạn  khạ� c,  nhừng  kho� ng
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mạng bạ�n tí�nh [con] ngừớ� i. Thệo [go� c đo�� ] Đạ� i Giạ� c Giạ�
mạ�  xệ� t,  chu� ng cừ� c  ky�  cừ� c  ky�  thạ�p,  kho� ng hệ)  co�  khạ�
nạ�ng  gí�;  nhừng  trong  con  mạ0 t  ngừớ� i  thừớ� ng  thí�
[chu� ng] thạ�� t đạ�ng sớ� ; chu� ng co�  to) n tạ� i nạ�ng lừớ� ng nhạ� t
đi�nh; chu� ng xệm ngừớ� i thừớ� ng nhừ thu�  vạ�� t, nệ�n thí�ch
ạ�n ngừớ� i. Mạ�y nạ�m gạ)n đạ�y, chu� ng cu$ ng chạ� y rạ truyệ)n
co� ng.  Chu� ng đừớ� c  tí�nh  lạ�  gí�  đạ�y;  [hí�nh  dạ�ng]  chu� ng
tro� ng co�  rạ hí�nh ngừớ� i [đạ�u]? Lạ�m ngừớ� i tạ rạ� t sớ� ; ho� c
nhừ$ ng thừ�  cu� ạ chu� ng ro) i thí�  phạ� i thệo chu� ng [thạ�nh]
đo) ng loạ� i cu� ạ chu� ng. Co�  mo�� t so�  ngừớ� i khi luyệ��n co� ng,
từ từớ� ng kho� ng đu� ng đạ0n, khi phu�  hớ� p vớ� i cạ� ch nghí$
cu� ạ chu� ng, chu� ng liệ)n đệ�n dạ� y chừ vi�.  Nhạ� t chí�nh ạ�p
bạ� ch tạ� ,  khi chừ vi�  kho� ng truy cạ)u,  thí�  kho� ng ại dạ�m
đo�� ng đệ�n chừ vi�. Nệ�u chừ vi� sinh rạ tạ�  niệ��m, truy cạ)u
nhừ$ ng thừ�  kho� ng to� t, chu� ng sệ$  đệ�n giu� p chừ vi�, chừ vi�
sệ$  tu thệo mạ đạ� o; sệ$  xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)  nạ�y.

Co� n co�  mo�� t  tí�nh huo� ng nừ$ ạ go� i  lạ�  ‘luyệ��n tạ�  phạ�p
kho� ng từ�  biệ� t’. Tạ� i sạo go� i lạ�  luyệ��n tạ�  phạ�p kho� ng từ�
biệ� t? Chí�nh lạ�  ví� ngừớ� i tạ kho� ng hiệ(u đừớ� c rạHng mí�nh
đạng luyệ��n tạ�  phạ�p. Sừ�  việ�� c nạ�y hệ� t sừ� c pho(  biệ�n, quạ�
lạ�  co�  rạ� t nhiệ)u. Gio� ng nhừ to� i đạ$  giạ�ng ho� m vừ� ạ ro) i, co�
nhiệ)u ngừớ� i luyệ��n co� ng từ từớ� ng kho� ng đu� ng đạ0n; chừ
vi� thạ�y ho�  đạng [luyệ��n] trạ� m trạng ớ�  kiạ, tạy mo� i run
cạ�  lệ�n, chạ�n cu$ ng mo� i run cạ�  lệ�n. Nhừng [đạ)u] nạ$o ho�
vạ4n kho� ng nghí�, ho�  nghí$: ‘Vạ�� t giạ�  lệo thạng, mí�nh phạ� i
đi muạ mạ�y thừ� ; luyệ��n co� ng xong mí�nh sệ$  đi muạ; nệ�u
kho� ng giạ�  lạ� i  tạ�ng lệ�n’.  Co�  ngừớ� i  nghí$:  ‘Đớn vi�  [co� ng
tạ� c] hiệ��n nạy đạng phạ�n nhạ� , phạ�n nhạ�  [lạ)n nạ�y] kho� ng
biệ� t  co�  mí�nh  trong  ạ� y  kho� ng  nhí�?  Ngừớ� i  phu�  trạ� ch
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phạ�n nhạ�  đo� i xừ�  tệ��  vớ� i mí�nh nhừ thệ�  nhừ thệ� ’.  Cạ�ng
nghí$ cạ�ng bừ� c mí�nh: ‘Hạ0n thệ(  nạ�o cu$ ng kho� ng cạ�p nhạ�
cho mí�nh, mí�nh sệ$  cho hạ0n biệ� t tạy nhừ thệ�  nạ�y nạ�y …’
niệ��m đạ)u nạ�o cu$ ng co� .  Nhừ to� i  đạ$  giạ�ng,  [ho� ]  no� i  từ�
chuyệ��n nhạ�  mí�nh cho đệ�n quo� c giạ đạ� i sừ� ; no� i đệ�n cho4
kho� ng vừ� ạ y�  thí� cạ�ng no� i cạ�ng bừ� c mí�nh.

Luyệ��n co� ng cạ)n [coi] tro� ng đừ� c; khi chu� ng tạ luyệ��n
co� ng, chừ vi�  kho� ng nghí$  việ�� c  to� t,  thí�  cu$ ng kho� ng thệ(
nghí$ việ�� c xạ�u; to� t nhạ� t lạ�  đừ� ng nghí$ gí�  hệ� t. Bớ� i ví�  khi
luyệ��n co� ng tạ� i tạ)ng thạ�p cạ)n phạ� i thiệ� t lạ�� p mo�� t cớ sớ� ;
cớ sớ�  ạ� y phạ� t huy tạ� c du� ng hệ� t sừ� c quạn tro� ng, bớ� i ví� y�
niệ��m hoạ� t đo�� ng cu� ạ con ngừớ� i co�  mo�� t  tạ� c du� ng nhạ� t
đi�nh. Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, ho� i nhừ$ ng gí� đừớ� c thệ�m
vạ�o trong co� ng cu� ạ  chừ vi�,  nhừ$ ng điệ)u  chừ vi�  luyệ��n
xuạ� t rạ đừớ� c co�  thệ(  lạ�  to� t kho� ng? No�  co�  thệ(  kho� ng phạ� i
lạ�  đện đện kho� ng? Ho� i co�  bạo nhiệ�u ngừớ� i kho� ng o� m
giừ$  cạ� ch nghí$ nhừ trệ�n khi luyệ��n co� ng? Chừ vi� tạ� i ví� sạo
luyệ��n co� ng mạ$ i mạ�  kho� ng hệ� t bệ��nh? Tạ� i nới luyệ��n co� ng
co�  mo�� t so�  ngừớ� i kho� ng co�  nghí$ đệ�n việ�� c xạ�u nhừ thệ� ,
tuy nhiệ�n khi luyệ��n [co� ng] ho�  vạ4n cừ�  o� m giừ$  mạ$ i [tạ�m]
cạ)u co� ng nạ�ng, cạ)u điệ)u nạ�y cạ)u điệ)u khạ� c, cạ� c loạ� i tạ�m
thạ� i, [cu$ ng nhừ] cạ� c loạ� i du� c vo� ng mạ� nh mệ$ . Ky�  thừ� c,
[ho� ] đạng luyệ��n tạ�  phạ�p [mạ� ] kho� ng từ�  biệ� t; nệ�u chừ vi�
bạ�o rạHng ho�  luyệ��n tạ�  phạ�p, ho�  co�  thệ(  kho� ng ừng y� : ‘To� i
lạ�  co�  khí� co� ng đạ� i sừ nạ�y no�  dạ� y to� i kiạ đạ�y’. Tuy nhiệ�n
khí� co� ng đạ� i sừ ạ� y bạ�o chừ vi� [coi] tro� ng đừ� c, chừ vi� co�
[coi]  tro� ng kho� ng? Khi  chừ vi�  luyệ��n  co� ng,  chừ vi�  cừ�
thệ�m vạ�o nhừ$ ng y�  niệ��m bạ� t  hạ�o, chừ vi�  thừ�  no� i xệm
chừ vi� co�  thệ(  luyệ��n xuạ� t rạ đừớ� c gí� to� t kho� ng? Chí�nh lạ�
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vạ�n đệ)  ạ� y, no�  thuo�� c vệ)  luyệ��n tạ�  phạ�p kho� ng từ�  biệ� t, vo�
cu� ng pho(  biệ�n.

Nam nữ song tu

Trong giớ� i  tu luyệ��n  co�  mo�� t  loạ� i  phừớng phạ�p tu
luyệ��n, go� i lạ�  ‘nạm nừ$  song tu’. Mo� i ngừớ� i đạ$  co�  thệ(  nhí�n
thạ�y trong phừớng phạ�p tu luyệ��n Mạ�� t to� ng Tạ�y Tạ� ng, ớ�
cạ� c hí�nh từớ� ng Phạ�� t điệ�u khạ0 c hoạ�� c hí�nh hoạ� , thạ�y mo�� t
[thạ�n] thệ(  nạm o� m mo�� t [thạ�n] thệ(  nừ$  đạng tu luyệ��n. Co�
nhừ$ ng lu� c hí�nh thừ� c biệ(u hiệ��n cu� ạ [thạ�n] thệ(  nạm lạ�
Phạ�� t, đạng o� m mo�� t ngừớ� i nừ$  kho� ng mạ�� c gí� cạ� ; cu$ ng co�
[lu� c lạ� ] thạ�n biệ�n hoạ�  cu� ạ Phạ�� t, biệ�n thạ�nh hí�nh từớ� ng
kim cừớng đạ)u  bo�  mạ�� t  ngừ� ạ,  o� m mo�� t  [thạ�n]  thệ(  nừ$
cu$ ng kho� ng mạ�� c chu� t gí�. Tạ� i sạo lạ� i nhừ thệ�? Trừớ� c hệ� t
chu� ng to� i no� i ro$  vạ�n đệ)  nạ�y cho chừ vi�. Trệ�n Trạ� i Đạ� t
chu� ng tạ, kho� ng chí�  Trung Quo� c chi�u ạ�nh hừớ� ng cu� ạ
Nho giạ, [mạ� ] toạ�n thệ(  nhạ�n loạ� i chu� ng tạ, vạ�o thớ� i co(
đạ� i  mạ�y  thệ�  ky�  trừớ� c,  [thí�]  quạn niệ��m  đạ� o  đừ� c  cu� ạ
nhạ�n loạ� i kho� ng khạ� c [nhạu] nhiệ)u. Do đo�  loạ� i phừớng
phạ�p tu luyệ��n ạ� y thừ� c rạ kho� ng bạ0 t nguo) n từ�  Trạ� i Đạ� t
nạ�y  cu� ạ  chu� ng  tạ,  no�  truyệ)n  từ�  tinh  cạ)u  khạ� c  đệ�n;
nhừng loạ� i  phừớng phạ�p  ạ� y  thạ�� t  sừ�  co�  khạ�  nạ�ng tu
luyệ��n. Thớ� i ạ� y khi loạ� i phừớng phạ�p nạ�y truyệ)n nhạ�� p
vạ�o Trung Quo� c nừớ� c tạ,  thí�  chí�nh ví�  no�  co�  bo��  phạ�� n
nạm nừ$  song tu vạ�  tu luyệ��n bí� mạ�� t, [nệ�n] kho� ng đừớ� c
ngừớ� i Trung Quo� c tiệ�p thu� ; do đo�  vạ�o nhừ$ ng nạ�m Ho�� i
Xừớng [triệ)u] đạ� i nhạ�  Đừớ� ng đạ$  bi� hoạ�ng đệ�  đạ� t ngừớ� i
Hạ�n tiệ�u diệ�� t. Kho� ng cho phệ�p no�  lừu truyệ)n tạ� i Hạ�n
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đi�ạ; thớ� i ạ� y go� i lạ�  Đừớ� ng Mạ�� t. Nhừng no�  ớ�  hoạ�n cạ�nh
đạ�� c  thu�  nới Tạ�y Tạ� ng,  ớ�  vu� ng đạ� t  đạ�� c  thu�  ạ� y,  no�  đạ$
đừớ� c lừu truyệ)n vệ)  sạu. Tu luyệ��n kiệ(u nhừ thệ�  lạ�  ví�
sạo? Mu� c đí�ch cu� ạ nạm nừ$  song tu lạ�  cạ)n lạ� y  ạ�m bo(
dừớng, lạ� y dừớng bo(  ạ�m, bo(  trớ�  cho nhạu cu� ng tu, đạ� t
đệ�n mu� c đí�ch ạ�m dừớng cạ�n bạHng.

Mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t, dạ4u lạ�  Phạ�� t giạ hạy Đạ� o giạ cu$ ng
vạ�� y, đạ�� c biệ�� t lạ�  ho� c thuyệ� t ạ�m dừớng cu� ạ Đạ� o giạ giạ�ng
rạHng, [thạ�n] thệ(  ngừớ� i từ�  đạ$  co�  ạ�m dừớng to) n tạ� i.  Ví�
[thạ�n] thệ(  ngừớ� i co�  ạ�m dừớng to) n tạ� i, [thạ�n] thệ(  ngừớ� i
mớ� i co�  thệ(  tu luyệ��n xuạ� t rạ cạ� c loạ� i co� ng nạ�ng, nguyệ�n
ạnh, ạnh hạ� i, Phạ�p thạ�n cu$ ng nhừ cạ� c thệ(  sinh mệ��nh. Ví�
co�  ạ�m dừớng to) n tạ� i, nệ�n co�  thệ(  luyệ��n xuạ� t rạ đừớ� c rạ� t
nhiệ)u thệ(  sinh mệ��nh. Bạ� t  luạ�� n lạ�  ngừớ� i  nạm hạy nừ$ ,
đệ)u nhừ nhạu cạ� , từ�  kho� i điệ)n cu� ạ đạn điệ)n ạ� y đệ)u co�
thệ(  sinh thạ�nh [nhừ$ ng sinh mệ��nh no� i trệ�n]; thuyệ� t nạ�y
rạ� t co�  đạ� o ly� . Đạ� o giạ vạ4n thừớ� ng coi nừ� ạ trệ�n thạ�n lạ�
dừớng, nừ� ạ dừớ� i thạ�n lạ�  ạ�m; cu$ ng co�  [ngừớ� i] coi mạ�� t
lừng  lạ�  dừớng,  mạ�� t  trừớ� c  thạ�n  lạ�  ạ�m;  lạ� i  cu$ ng  co�
[ngừớ� i] coi thạ�n thệ(  ngừớ� i bệ�n trạ� i lạ�  dừớng, bệ�n phạ� i
lạ�  ạ�m. Trung Quo� c chu� ng tạ co�  cạ� ch no� i rạHng ‘nạm tạ�
nừ$  hừ$ u’, cu$ ng chí�nh từ�  đạ�y mạ�  rạ, rạ� t co�  đạ� o ly� . Ví� thạ�n
ngừớ� i đạ$  từ�  co�  ạ�m dừớng to) n tạ� i, [nệ�n] dừớ� i tạ� c du� ng
ạ�m  dừớng từớng  ho4 ,  từ�  thạ�n  sệ$  co�  thệ(  đạ� t  đệ�n  ạ�m
dừớng cạ�n bạHng, cu$ ng sệ$  co�  thệ(  sạ�n sinh rạ rạ� t nhiệ)u
cạ� c thệ(  sinh mệ��nh.

Điệ)u nạ�y đạ$  no� i ro$  mo�� t vạ�n đệ) , chu� ng tạ kho� ng cạ)n
du� ng đệ�n phừớng phạ�p tu luyệ��n nạm nừ$  song tu, cu$ ng
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co�  thệ(  tu lệ�n đệ�n tạ)ng rạ� t cạo nhừ thệ� . Nệ�u nhừ du� ng
đệ�n phừớng phạ�p tu luyệ��n nạm nừ$  song tu, nệ�u nhừ
giừ$  [tạ�m tí�nh] kho� ng vừ$ ng, thí� sệ$  nhạ�� p mạ, sệ$  thạ�nh tạ�
phạ�p. Tạ� i tạ)ng rạ� t cạo [trong] Mạ�� t to� ng nệ�u muo� n du� ng
đệ�n nạm nừ$  song tu, thí� hoạ�  thừớ� ng [hoạ�� c] lạ� t-mạ ạ�y
cạ)n phạ� i tu luyệ��n lệ�n đệ�n tạ)ng rạ� t cạo ro) i. Tớ� i lu� c đo�  sừ
phu�  cu� ạ ho�  sệ$  [hừớ� ng] dạ4n ho�  tiệ�n hạ�nh loạ� i tu luyệ��n
nạ�y; ví�  tạ�m tí�nh cu� ạ ho�  rạ� t cạo, ho�  co�  thệ(  giừ$  [mí�nh]
đừớ� c vừ$ ng, [nệ�n] kho� ng lạ� c  sạng nhừ$ ng điệ)u tạ� .  Co� n
đo� i  vớ� i  nhừ$ ng ngừớ� i  tạ�m tí�nh rạ� t  thạ�p thí�  tuyệ�� t  đo� i
kho� ng thệ(  du� ng đệ�n [phừớng phạ�p nạ�y]; du� ng đệ�n thí�
sệ$  nhạ�� p tạ�  phạ�p, bạ�o đạ�m lạ�  vạ�� y. Ví�  tạ�m tí�nh co�  hạ�n,
cạ� c tạ�m du� c vo� ng ớ�  cạ�nh giớ� i ngừớ� i thừớ� ng chừạ bo� ,
tạ�m sạ0 c [du� c] chừạ bo� , xí�ch đo��  cu� ạ tạ�m tí�nh chí�  ớ�  đo�
tho� i, đạ�m bạ�o rạHng hệ4  du� ng mo�� t cạ� i lạ�  tạ�  ngạy. Do đo�
chu� ng to� i giạ�ng rạHng, tuy�  tiệ��n truyệ)n [no� ] ớ�  tạ)ng thạ�p,
thí� chí�nh lạ�  truyệ)n tạ�  phạ�p.

Vạ� i nạ�m nạy co�  kho� ng í�t khí� co� ng sừ truyệ)n giạ�ng
nạm nừ$  song tu. Ky�  lạ�  ớ�  cho4  nạ�o? Đạ� o giạ cu$ ng xuạ� t
hiệ��n phừớng phạ�p tu luyệ��n nạm nừ$  song tu; hớn nừ$ ạ
[no� ]  kho� ng phạ� i  xuạ� t  hiệ��n  bạ�y  giớ� ,  [mạ� ]  bạ0 t  đạ)u  từ�
[triệ)u] đạ� i nhạ�  Đừớ� ng. Đạ� o giạ xuạ� t hiệ��n nạm nừ$  song
tu lạ�  sạo? [Trong] ho� c thuyệ� t thạ� i cừ� c cu� ạ Đạ� o giạ, thạ�n
thệ(  lạ�  tiệ(u  vu$  tru� ,  từ�  đạ$  co�  ạ�m dừớng. Cạ� c  đạ� i  phạ�p
chí�nh truyệ)n chạ�n chí�nh đệ)u lừu truyệ)n từ�  nhừ$ ng niệ�n
đạ� i xạ xừạ; từ�  y�  thạy đo( i, từ�  y�  cho thệ�m vạ�o bạ� t kệ(  thừ�
gí�  đệ)u chí�nh lạ�  lạ�m loạ� n nhừ$ ng điệ)u trong phạ�p mo� n
ạ�y, lạ�m cho no�  kho� ng thệ(  đạ� t mu� c đí�ch tu luyệ��n việ�n
mạ$n đừớ� c. Do đo�  [nệ�u] trong co� ng phạ�p ạ� y kho� ng co�
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nhừ$ ng điệ)u nạm nừ$  song tu, thí�  nhạ� t đi�nh kho� ng thệ(
[thừ� c hạ�nh nạm nừ$  song] tu; nệ�u du� ng, thí� sệ$  sại lệ�� ch,
sệ$  xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ) . Đạ�� c biệ�� t phạ�p mo� n Phạ�p Luạ�n Đạ� i
Phạ�p chu� ng to� i, kho� ng co�  nạm nừ$  song tu, cu$ ng kho� ng
giạ�ng vệ)  no� . Vạ�n đệ)  nạ�y, chu� ng to� i co�  nhí�n nhạ�� n nhừ
vạ�� y.

Tính mệnh song tu

Vạ�n đệ)  tí�nh mệ��nh song tu nạ�y đạ$  đừớ� c giạ�ng giạ� i
ro$  cho  mo� i  ngừớ� i  ro) i.  ‘Tí�nh  mệ��nh  song  tu’  chí�nh  lạ�
ngoạ� i  việ�� c  tu  luyệ��n  tạ�m  tí�nh  rạ,  cu$ ng  đo) ng  thớ� i  tu
mệ��nh; nghí$ạ lạ� ,  cạ� i  biệ�n bạ�n thệ( .  Trong quạ�  trí�nh cạ� i
biệ�n ạ� y,  trong khi cạ� c tệ�  bạ�o cu� ạ con ngừớ� i  dạ)n dạ)n
đừớ� c vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng thạy thệ� , thí� lạ$ o hoạ�  sệ$
chạ�� m lạ� i. Thạ�n thệ(  biệ(u hiệ��n sừ�  lu� i lạ� i  hừớ� ng vệ)  tuo( i
trệ�  con ngừớ� i,  dạ)n  dạ)n  lu� i  lạ� i,  dạ)n  dạ)n  chuyệ(n  hoạ� ;
cuo� i  cu� ng  khi  đạ$  hoạ�n  toạ�n  đừớ� c  vạ�� t  chạ� t  cạo  nạ�ng
lừớ� ng thạy thệ� , [thí�] thạ�n thệ(  cạ�  nhạ�n ạ� y đạ$  hoạ�n toạ�n
chuyệ(n hoạ�  thạ�nh mo�� t loạ� i thạ�n thệ(  [cạ�u thạ�nh từ� ] vạ�� t
chạ� t kho� ng giạn khạ� c. Loạ� i thạ�n thệ(  nạ�y gio� ng nhừ ‘rạ
ngoạ� i  ngu$  hạ�nh’ mạ�  to� i  đạ$  giạ�ng, kho� ng ớ�  trong ngu$
hạ�nh nừ$ ạ; thạ�n thệ(  cu� ạ ngừớ� i ạ� y đạ$  lạ�  mo�� t thạ�n thệ(  bạ� t
hoạ� i ro) i.

Tu luyệ��n trong chu� ạ chí� lạ�  tu tí�nh, nệ�n kho� ng giạ�ng
thu�  phạ�p,  kho� ng  giạ�ng  tu  mệ��nh;  ho�  giạ�ng  niệ� t  bạ�n.
Phừớng  phạ�p  Thí�ch  Cạ  Mạ�u  Ni  truyệ)n  lạ�  giạ�ng  niệ� t
bạ�n; ky�  thừ� c bạ�n thạ�n Thí�ch Cạ Mạ�u Ni co�  đạ� i phạ�p cạo
thạ�m, co�  thệ(  chuyệ(n hoạ�  hoạ�n toạ�n bạ�n thệ(  thạ�nh vạ�� t
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chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng đệ(  mạng thệo. Ô� ng muo� n lừu lạ� i
phạ�p tu nạ�y, [nệ�n] bạ�n thạ�n Ô� ng cu$ ng niệ� t bạ�n. Ví� sạo
Ô� ng dạ� y nhừ thệ�? Lạ�  ví� Ô� ng muo� n ngừớ� i tạ vừ� t bo�  đệ�n
mừ� c to� i  đạ cạ� c  tạ�m chạ�p trừớ� c,  điệ)u gí�  cu$ ng vừ� t  bo� ,
cuo� i cu� ng đệ�n thạ�n thệ(  cu$ ng vừ� t bo� ; tạ� t cạ�  cạ� c tạ�m đệ)u
kho� ng co� . Ví� muo� n ngừớ� i tạ đạ� t đệ�n mừ� c đo��  to� i đạ nhừ
thệ�  nệ�n  Ô� ng  đạ$  đi  con  đừớ� ng  niệ� t  bạ�n;  do  đo�  hoạ�
thừớ� ng xừạ nạy đệ)u đi con đừớ� ng niệ� t bạ�n nạ�y. Niệ� t
bạ�n  chí�nh  lạ�  hoạ�  thừớ� ng  chệ� t  ro) i,  nhu� c  thạ�n  bo�  đi,
nguyệ�n thạ)n cu� ạ bạ�n thạ�n ho�  mạng thệo co� ng mạ�  đi
lệ�n.

Tro� ng điệ(m cu� ạ  Đạ� o  giạ  đạ�� t  vạ�o  tu  mệ��nh;  ví�  ho�
tuyệ(n đo)  đệ�� , kho� ng giạ�ng pho(  đo��  chu� ng sinh, [nệ�n] ho�
đo� i diệ��n lạ�  vớ� i nhừ$ ng ngừớ� i hệ� t sừ� c to� t, to� t phi thừớ� ng.
Do đo�  ho�  giạ�ng nhừ$ ng thừ�  thuạ�� t loạ� i, ho�  giạ�ng vạ�n đệ)
lạ�m sạo đệ(  tu mệ��nh. Tuy nhiệ�n tạ� i cạ� c phừớng phạ�p tu
luyệ��n  đạ�� c  đi�nh  cu� ạ  Phạ�� t  giạ,  đạ�� c  biệ�� t  trong phừớng
phạ�p  cu� ạ  Phạ�� t  giạ�o  thí�  kho� ng  thệ(  giạ�ng  điệ)u  nạ�y.
[Nhừng] kho� ng phạ� i  [tạ� t  cạ� ]  đệ)u  kho� ng giạ�ng;  trong
nhiệ)u đạ� i  phạ�p cạo thạ�m cu� ạ Phạ�� t  giạ cu$ ng co�  giạ�ng
[điệ)u  nạ�y];  phạ�p  mo� n chu� ng to� i  co�  giạ�ng.  Mo� n  Phạ�p
Luạ�n Đạ� i Phạ�p nạ�y cu� ạ chu� ng to� i cạ)n cạ�  bạ�n thệ( , cạ)n cạ�
nguyệ�n ạnh; hại cạ� i nạ�y co�  cho4  khạ� c nhạu. Nguyệ�n ạnh
cu$ ng lạ�  thạ�n thệ(  cạ�u thạ�nh từ�  vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng,
nhừng no�  kho� ng thệ(  hiệ(n hiệ��n  mo�� t  cạ� ch tuy�  tiệ��n  tạ� i
kho� ng giạn nạ�y cu� ạ chu� ng tạ; co� n nệ�u muo� n bạ�o trí� lạ�u
dạ� i hí�nh từớ� ng gio� ng nhừ ngừớ� i thừớ� ng tạ� i kho� ng giạn
nạ�y, [thí�] cạ)n phạ� i co�  bạ�n thệ(  chu� ng tạ. Do vạ�� y sạu khi
bạ�n thệ(  nạ�y chuyệ(n hoạ�  ro) i, tuy rạHng cạ� c tệ�  bạ�o cu� ạ no�
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đạ$  đừớ� c vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng thạy thệ� , nhừng trí�nh
từ�  sạ0p xệ�p cu� ạ cạ� c phạ�n từ�  kho� ng thạy đo( i, do đo�  nhí�n
thí� kho� ng khạ� c mạ�y so vớ� i thạ�n thệ(  ngừớ� i bí�nh thừớ� ng.
Tuy nhiệ�n co�  cho4  khạ� c biệ�� t [so vớ� i ngừớ� i thừớ� ng], từ� c
lạ� , thạ�n thệ(  nạ�y co�  thệ(  tiệ�n nhạ�� p vạ�o kho� ng giạn khạ� c.

Co� ng phạ�p tí�nh mệ��nh song tu, từ�  ngoạ� i  mạ�  quạn
sạ� t ngừớ� i tạ cạ�m thạ�y nhừ trệ�  rạ nhiệ)u tuo( i; cạ�  nhạ�n
nhí�n bệ)  ngoạ� i khạ� c nhiệ)u so vớ� i tuo( i thừ� c tệ� . Mo�� t ho� m
co�  ngừớ� i ho� i to� i: ‘Thừạ Sừ phu� , thạ)y nhí�n xệm con đạ$
bạo nhiệ�u tuo( i?’ Ky�  thừ� c, bạ�  đạ$  gạ)n 70 tuo( i ro) i, [nhừng]
biệ(u hiệ��n  [bệ�n ngoạ� i  nhừ] mớ� i  co�  40 tuo( i.  Kho� ng co�
nệ�p  nhạ�n,  sạ0 c  mạ�� t  sạ�ng  su� ạ,  trạ0ng  trệ�o,  ho) ng  hạ�o;
kho� ng hệ)  gio� ng nhừ nhừ$ ng ngừớ� i 70 tuo( i. Ngừớ� i luyệ��n
Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng tạ sệ$  xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng
nạ�y. No� i vui thệ�  nạ�y, cạ� c co�  nừớng trệ�  tuo( i đệ)u trạng
điệ(m,  muo� n  dạ  dệ�  trạ0ng  trệ�o  hớn,  đệ�p  hớn.  To� i  no� i
rạHng chừ vi� tu luyệ��n co� ng phạ�p tí�nh mệ��nh song tu mo�� t
cạ� ch chạ�n chí�nh, [thí�] từ�  nhiệ�n đạ� t đừớ� c điệ)u ạ� y; bạ�o
đạ�m lạ�  chừ vi� kho� ng [cạ)n] trạng điệ(m. Chu� ng to� i kho� ng
đừạ [thệ�m] ví� du�  vệ)  phừớng diệ��n nạ�y [nừ$ ạ]. Ví�  trừớ� c
đạ�y tạ� i cạ� c bạn ngạ�nh co�  khạ�  nhiệ)u ngừớ� i cạo tuo( i, nệ�n
ngừớ� i tạ thừớ� ng coi to� i lạ�  ngừớ� i co� n í�t tuo( i; hiệ��n nạy
khạ�  hớn ro) i, [ví�] tạ� i cạ� c bạn ngạ�nh cu$ ng co�  khạ�  nhiệ)u
ngừớ� i  trệ� .  Ky�  thừ� c to� i  cu$ ng kho� ng co� n trệ�  nừ$ ạ,  cu$ ng
đạng đệ�n 50 tuo( i ro) i; hiệ��n nạy đạ$  43 tuo( i ro) i.
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Pháp thân

Tạ� i sạo trệ�n [hí�nh] từớ� ng Phạ�� t co�  mo�� t trừớ� ng? Co�
nhiệ)u ngừớ� i giạ� i thí�ch kho� ng đừớ� c; cu$ ng co�  ngừớ� i no� i:
‘Trệ�n từớ� ng Phạ�� t  co�  trừớ� ng lạ�  ví�  hoạ�  thừớ� ng hừớ� ng
vạ�o từớ� ng Phạ�� t niệ��m kinh mạ�  sinh rạ’, từ� c lạ�  trừớ� ng do
hoạ�  thừớ� ng  tu  luyệ��n  ớ�  trừớ� c  [từớ� ng]  sinh  rạ.  Tuy
nhiệ�n hoạ�  thừớ� ng tu luyệ��n cu$ ng vạ�� y, ại tu luyệ��n cu$ ng
vạ�� y, loạ� i nạ�ng lừớ� ng ạ� y lạ�  tạ�n xạ� , kho� ng đi�nh hừớ� ng;
nệ�n chạ�ng lạ�  toạ�n bo��  sạ�n, trạ)n, từớ� ng nới Phạ�� t đừớ� ng
đệ)u co�  trừớ� ng ạ� y nhừ nhạu. Vạ�� y cớ�  sạo chí� co�  trừớ� ng ớ�
trệ�n  từớ� ng Phạ�� t  mớ� i  mạ� nh nhừ thệ�?  Đạ�� c  biệ�� t  ớ�  cạ� c
từớ� ng Phạ�� t trong nu� i sạ�u, hoạ�� c tạ� i sớn đo�� ng, hoạ�� c tạ� c
trệ�n vạ� ch nu� i, thừớ� ng hạy co�  to) n tạ� i trừớ� ng ạ� y. Ví� sạo
xuạ� t hiệ��n trừớ� ng nạ�y? Co�  ngừớ� i giạ� i thí�ch thệ�  nạ�y, giạ� i
thí�ch thệ�  kiạ, giạ� i thí�ch thệ�  nạ�o cu$ ng kho� ng giạ� i thí�ch
đừớ� c tho� ng. Ky�  thừ� c trệ�n từớ� ng Phạ�� t co�  trừớ� ng ạ� y lạ�  ví�
trệ�n từớ� ng Phạ�� t co�  mo�� t Phạ�p thạ�n cu� ạ Giạ� c Giạ� . Phạ�p
thạ�n  cu� ạ  Giạ� c  Giạ�  ạ� y  tạ� i  cho4  đo� ,  do  đo�  no�  co�  nạ�ng
lừớ� ng.

Thí�ch Cạ Mạ�u Ni hạy Bo)  Tạ� t  Quạ�n A� m cu$ ng vạ�� y,
nệ�u  nhừ  trong  li�ch  sừ�  thạ�� t  sừ�  co�  nhạ�n  vạ�� t  ạ� y,  mo� i
ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm, khi  ho�  tu luyệ��n,  thí�  ho�  cu$ ng lạ�
ngừớ� i luyệ��n co� ng phạ� i kho� ng? Ngừớ� i tạ sạu khi tu đệ�n
mo�� t tạ)ng rạ� t cạo nạ�o đo�  ớ�  xuạ� t thệ�  giạn phạ�p, thí� sệ$  sạ�n
sinh rạ Phạ�p thạ�n. Phạ�p thạ�n đừớ� c sinh rạ từ�  bo��  vi� cu� ạ
đạn điệ)n ngừớ� i tạ, lạ�  do Phạ�p vạ�  co� ng cạ�u thạ�nh, lạ�  thệ(
hiệ��n  xuạ� t  rạ ớ�  tạ� i  kho� ng giạn khạ� c.  Phạ�p  thạ�n  đừớ� c
trạng bi� đạ)y đu�  uy lừ� c rạ� t lớ� n cu� ạ bạ�n thạ�n ho� ; nhừng y�
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thừ� c cu� ạ Phạ�p thạ�n, từ từớ� ng cu� ạ Phạ�p thạ�n chi�u sừ�
kho� ng chệ�  [điệ)u hạ�nh] cu� ạ chu�  thệ( .  Nhừng bạ�n thạ�n
Phạ�p thạ�n cu$ ng lạ�  mo�� t sinh mệ��nh cạ�  thệ(  hoạ�n chí�nh,
đo�� c lạ�� p, hệ� t sừ� c thừ� c tạ� i; do vạ�� y bạ�n thạ�n [no� ] cu$ ng co�
thệ(  thừ� c thi bạ� t kệ(  sừ�  việ�� c gí� mo�� t cạ� ch đo�� c lạ�� p. Sừ�  việ�� c
mạ�  Phạ�p thạ�n thừ� c thi lạ�  gio� ng vớ� i, gio� ng nhừ đu� c vớ� i
sừ�  việ�� c mạ�  chu�  y�  thừ� c cu� ạ ngừớ� i tạ mong muo� n thừ� c
thi. Sừ�  việ�� c ạ� y bạ�o bạ�n thạ�n thừ� c thi thí� sệ$  thừ� c thi nhừ
thệ�  nạ�o, [thí� đệ( ] Phạ�p thạ�n thừ� c thi cu$ ng lạ� i nhừ thệ�  ạ� y;
đạ�y chí�nh lạ�  điệ)u mạ�  chu� ng to� i go� i lạ�  ‘Phạ�p thạ�n’. To� i
muo� n lạ�m mo�� t  sừ�  việ�� c  nạ�o đo� ,  ví�  nhừ giu� p đệ��  từ�  tu
luyệ��n  chạ�n  chí�nh  điệ)u  chí�nh  thạ�n  thệ( ,  [thí�]  đệ)u  do
Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i lạ�m. Bớ� i ví�  Phạ�p thạ�n kho� ng mạng
cạ� i thạ�n thệ(  thừớ� ng nhạ�n nhừ thệ�  nạ�y, nệ�n [Phạ�p thạ�n]
thệ(  hiệ��n tạ� i kho� ng giạn khạ� c. Thệ(  sinh mệ��nh ạ� y cu$ ng
kho� ng co�  đi�nh bạ� t  biệ�n; Phạ�p thạ�n co�  thệ(  biệ�n thạ�nh
lớ� n thu thạ�nh nho� . Co�  lu� c Phạ�p thạ�n biệ�n thạ�nh rạ� t lớ� n,
lớ� n đệ�n mừ� c kho� ng nhí�n đừớ� c toạ�n bo��  đạ)u cu� ạ Phạ�p
thạ�n; co�  lu� c biệ�n thạ�nh rạ� t nho� , nho�  đệ�n mừ� c nho�  hớn
cạ�  tệ�  bạ�o.

Khai quang

[Hí�nh]  từớ� ng Phạ�� t  chệ�  tạ� o  từ�  co� ng xừớ� ng chí�  lạ�
mo�� t tạ� c phạ(m nghệ��  thuạ�� t. ‘Khại quạng’ chí�nh lạ�  thí�nh
mớ� i mo�� t Phạ�p thạ�n cu� ạ Phạ�� t vạ�o từớ� ng Phạ�� t; ro) i sạu
đo� ,  coi  từớ� ng Phạ�� t  nhừ mo�� t  thạ�n  thệ(  hừ$ u hí�nh [cu� ạ
Phạ�� t] nới ngừớ� i thừớ� ng đệ(  thớ�  cu� ng. Ngừớ� i luyệ��n co� ng
co�  cạ� i  tạ�m  kí�nh  ngừớ$ ng  ạ� y,  [thí�]  khi  tu  luyệ��n,  Phạ�p
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thạ�n trệ�n từớ� ng Phạ�� t sệ$  ho��  Phạ�p cho ho� , coi so� c ho� , bạ�o
ho��  ho� ; đạ�y lạ�  mu� c đí�ch chạ�n chí�nh cu� ạ khại quạng. Chí�
khi phạ� t xuạ� t chí�nh niệ��m trong nghi thừ� c khại quạng
chí�nh thừ� c, hoạ�� c co�  Đạ� i Giạ� c Giạ�  tạ� i tạ)ng rạ� t cạo, hoạ�� c
co�  ngừớ� i tu luyệ��n ớ�  tạ)ng rạ� t cạo co�  lừ� c lừớ� ng [quyệ)n
lừ� c] ạ� y thí� mớ� i co�  thệ(  thừ� c hiệ��n đừớ� c sừ�  việ�� c nạ�y.

Trong chu� ạ giạ�ng rạHng từớ� ng Phạ�� t  cạ)n phạ� i  khại
quạng; ho�  no� i rạHng từớ� ng Phạ�� t chừạ quạ khại quạng thí�
kho� ng linh. [Vệ) ] cạ� c hoạ�  thừớ� ng trong chu� ạ hiệ��n nạy,
cạ� c đạ� i  Phạ�p sừ chạ�n chí�nh,  đệ)u đạ$  [quạ đớ� i]  kho� ng
co� n  tạ� i  thệ� .  Từ�  sạu “Đạ� i  Cạ� ch  mạ� ng Vạ�n  hoạ� ”,  trong
nhừ$ ng tiệ(u hoạ�  thừớ� ng co�  nhừ$ ng vi� kho� ng đừớ� c chạ�n
truyệ)n [nhừng] hiệ��n nạy lạ�m tru�  trí�; co�  rạ� t nhiệ)u điệ)u
bi�  thạ� t  truyệ)n.  Ho� i ho�  khại quạng đệ(  lạ�m gí�? Ho�  no� i:
‘Khại  quạng  xong,  từớ� ng  Phạ�� t  sệ$  linh’.  Cu�  thệ(  linh
[nghiệ��m] rạ sạo, ho�  kho� ng no� i ro$  đừớ� c. Do đo�  ho�  chí� cừ�
hạ�nh  nghi  lệ4 ,  đạ�� t  mo�� t  cuo� n  tiệ(u  kinh vạ�n  vạ�o  trong
từớ� ng Phạ�� t,  sạu đo�  lạ� y  giạ� y  ho)  [kí�n]  lạ� i,  [ro) i]  hừớ� ng
vạ�o đo�  niệ��m kinh, vạ�  ho�  no� i rạHng đạ$  khại quạng xong.
Nhừng đạ$  đạ� t đừớ� c khại quạng chừạ? Co� n phạ� i xệm ho�
niệ��m kinh rạ sạo.  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni giạ�ng rạHng chí�nh
niệ��m, [đạ� t đệ�n đừớ� c] niệ��m kinh nhạ� t tạ�m bạ� t loạ� n, thí�
thạ�� t sừ�  co�  khạ�  nạ�ng tạ� o rạ chạ�n đo�� ng đệ�n thệ�  giớ� i phạ�p
mo� n tu cu� ạ Ô� ng, nhừ thệ�  mớ� i mớ� i đừớ� c Giạ� c Giạ� . Mo�� t
Phạ�p thạ�n cu� ạ Giạ� c Giạ�  nạ�y sệ$  đệ�n vạ�  nhạ�� p lệ�n [từớ� ng
Phạ�� t], nhừ thệ�  mớ� i đạ� t đừớ� c mu� c đí�ch khại quạng.

Co�  hoạ�  thừớ� ng  ớ�  đo�  [vừ� ạ]  niệ��m  kinh,  vừ� ạ  nghí$
trong tạ�m: ‘Khại quạng xong [ngừớ� i tạ] đừạ mí�nh bạo
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nhiệ�u tiệ)n nhí�.’ Hoạ�� c lạ�  vừ� ạ niệ��m kinh vừ� ạ nghí$: ‘Ngừớ� i
kiạ xừ�  tệ��  vớ� i mí�nh quạ� ’. Ho�  ớ�  đo�  cu$ ng co�  lu� c đu� c trạnh
chạ�p, hiệ��n nạy vạ�o thớ� i ky�  mạ� t Phạ�p, kho� ng thệ(  kho� ng
thừ� ạ  nhạ�� n  nhừ$ ng  hiệ��n  từớ� ng  ạ� y;  tạ� i  đạ�y  chu� ng  to� i
kho� ng [đi�nh] phệ�  bí�nh Phạ�� t giạ�o; vạ�o thớ� i ky�  mạ� t Phạ�p
co�  nhừ$ ng ngo� i chu� ạ chạOng hệ)  thạnh ti�nh. Khi trong đạ)u
ho�  nghí$  nhừ$ ng  thừ�  ạ� y,  phạ� t  sinh  nhừ$ ng  niệ��m  đạ)u
kho� ng to� t nhừ thệ� , ho� i cạ� c Giạ� c Giạ�  co�  thệ(  đệ�n kho� ng?
Hoạ�n toạ�n kho� ng đạ� t đừớ� c mu� c đí�ch khại quạng. Tuy
vạ�� y [cu$ ng] kho� ng tuyệ�� t đo� i, cu$ ng co�  nhừ$ ng chu� ạ vạ�  Đạ� o
việ��n đạ�� c biệ�� t to� t.

ỞQ  mo�� t thạ�nh pho�  no�  to� i thạ�y mo�� t hoạ�  thừớ� ng, tạy
đện thui. [Vi�  ạ� y] nhệ� t cuo� n kinh vạ�n vạ�o từớ� ng Phạ�� t,
dạ�n dạ�n lạ� i, miệ��ng lạ(m nhạ(m đo� c mo�� t chạ�� p lạ�  coi nhừ
khại quạng xong. Lạ� i lạ� y mo�� t từớ� ng Phạ�� t nừ$ ạ, lạ� i lạ(m
nhạ(m mo�� t chạ�� p; mo4 i mo�� t  lạ)n khại quạng lạ�  40 đo) ng.
Hoạ�  thừớ� ng hiệ��n nạy đạ$  biệ�n [khại quạng] thạ�nh hạ�ng
hoạ�  thừớng  mạ� i,  kiệ�m  tiệ)n  bạHng  khại  quạng  từớ� ng
Phạ�� t.  To� i  nhí�n mo�� t  cạ� i  lạ�  thạ�y ngạy khại quạng chừạ
đừớ� c, hoạ�n toạ�n kho� ng khại quạng; hoạ�  thừớ� ng ngạ�y
nạy co� n lạ�m cạ�  nhừ$ ng việ�� c nhừ thệ� . To� i co� n thạ�y mo�� t
việ�� c gí� nừ$ ạ? Trong chu� ạ co�  mo�� t vi� kiạ, tro� ng gio� ng nhừ
mo�� t cừ sy$ , no� i lạ�  khại quạng từớ� ng Phạ�� t; vi� nạ�y hừớ� ng
mạ�� t  mo�� t  chiệ�c  gừớng vệ)  phí�ạ Mạ�� t  Trớ� i,  đệ(  ạ�nh sạ�ng
phạ�n chiệ�u lệ�n thạ�n cu� ạ từớ� ng Phạ�� t, ho�  no� i thệ�  lạ�  khại
quạng xong. Đu� ng lạ�  đạ$  đệ�n mừ� c  thạ�� t  quạ�  từ� c cừớ� i!
Phạ�� t giạ�o ho� m nạy đạ$  phạ� t triệ(n đệ�n mừ� c đo��  ạ� y; no�  co� n
lạ�  mo�� t hiệ��n từớ� ng rạ� t pho(  biệ�n.
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Mo�� t bừ� c từớ� ng Phạ�� t lớ� n bạHng đo) ng chệ�  tạ� o tạ� i Nạm
Kinh,  [đừớ� c]  đừạ  đệ�n  đạ�� t  trệ�n  Đạ� i  Dừ$  Sớn  ớ�  Ho) ng
Ko� ng;  từớ� ng Phạ�� t  rạ� t  to lớ� n.  Nhiệ)u  hoạ�  thừớ� ng trệ�n
toạ�n thệ�  giớ� i đệ�n đệ(  khại quạng từớ� ng Phạ�� t nạ�y; trong
đo�  co�  mo�� t hoạ�  thừớ� ng hừớ� ng mạ�� t tạ�m gừớng vệ)  phí�ạ
Mạ�� t  Trớ� i,  đệ(  ạ�nh  sạ�ng  phạ�n  chiệ�u  ro� i  lệ�n  mạ�� t  cu� ạ
từớ� ng Phạ�� t [vạ� ] go� i đo�  lạ�  khại quạng. Mo�� t đạ� i ho�� i lớ� n
đệ�n thệ� , ớ�  mo�� t trừớ� ng hớ� p nghiệ�m tu� c đệ�n thệ�  mạ�  co� n
lạ�m nhừ$ ng việ�� c ạ� y; to� i nhạ�� n thạ�y rạHng thạ�� t đạ�ng buo) n
thạy! Kho� ng lạ�  gí�, Thí�ch Cạ Mạ�u Ni giạ�ng: Đệ�n thớ� i ky�
mạ� t  Phạ�p,  hoạ�  thừớ� ng  đo��  bạ�n  thạ�n  co� n  rạ� t  kho� ,  đo��
nhạ�n lạ� i cạ�ng kho�  hớn. Thệ�m vạ�o đo�  co� n co�  nhiệ)u hoạ�
thừớ� ng  đừ� ng tạ� i  go� c  đo��  cu� ạ  bạ�n  thạ�n  mí�nh  mạ�  giạ� i
thí�ch  kinh  Phạ�� t;  cạ� i  thừ�  go� i  lạ�  ‘Vừớng  Mạ4u  Nừớng
Nừớng kinh’ cu$ ng lo� t đừớ� c vạ�o trong chu� ạ; nhừ$ ng điệ)u
kho� ng phạ� i lạ�  kinh điệ(n trong Phạ�� t  giạ�o cu$ ng lo� t vạ�o
trong chu� ạ;  lạ�m loạ� n lung tung cạ� ,  bạ�y giớ�  thạ�� t  loạ� n.
Tạ� t nhiệ�n, vạ4n co�  nhừ$ ng hoạ�  thừớ� ng tu luyệ��n mo�� t cạ� ch
chạ�n chí�nh, vạ�  co� n rạ� t to� t. Khại quạng trệ�n thừ� c tệ�  lạ�
thí�nh mớ� i Phạ�p thạ�n cu� ạ Giạ� c Giạ�  vệ)  ngu�  trệ�n từớ� ng
Phạ�� t; đo�  lạ�  khại quạng.

Nệ�u bừ� c từớ� ng Phạ�� t ạ� y chừạ đừớ� c khại quạng thí�
kho� ng thệ(  [thớ� ] cu� ng; nệ�u [thớ� ] cu� ng thí� sệ$  mạng đệ�n
hạ�� u quạ�  rạ� t nghiệ�m tro� ng. Hạ�� u quạ�  nghiệ�m tro� ng gí�?
Hiệ��n  nạy  nhừ$ ng  [ngừớ� i]  chu� ng  tạ  lạ�m  khoạ  ho� c  vệ)
[thạ�n]  thệ(  ngừớ� i  đạ$  phạ� t  hiệ��n  rạHng,  y�  niệ��m cu� ạ  con
ngừớ� i chu� ng tạ, từ duy trong đạ� i nạ$o con ngừớ� i co�  thệ(
sinh rạ mo�� t loạ� i vạ�� t chạ� t. Chu� ng to� i ớ�  tạ)ng rạ� t cạo nhí�n
thạ�y no�  thạ�� t sừ�  lạ�  mo�� t loạ� i vạ�� t chạ� t; tuy nhiệ�n loạ� i vạ�� t
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chạ� t ạ� y kho� ng gio� ng nhừ hí�nh thừ� c so� ng điệ��n nạ$o mạ�
hiệ��n nạy chu� ng tạ nghiệ�n cừ� u phạ� t hiệ��n rạ, mạ�  lạ�  mo�� t
loạ� i hí�nh thừ� c đạ� i nạ$o hoạ�n chí�nh. Bí�nh thừớ� ng ngừớ� i
thừớ� ng nghí$ từớ� ng vệ)  mo�� t vạ�n đệ)  gí�  thí�  phạ� t xuạ� t rạ
mo�� t thừ�  co�  hí�nh thạ� i đạ� i nạ$o; bớ� i ví� no�  kho� ng co�  nạ�ng
lừớ� ng, nệ�n [sạu khi] phạ� t xuạ� t rạ mo�� t thớ� i giạn ngạ0n
liệ)n tạ�n mạ� t; nhừng nạ�ng lừớ� ng cu� ạ ngừớ� i luyệ��n co� ng
thí�  đừớ� c  bạ�o  trí�  trong  mo�� t  thớ� i  giạn  lạ�u  hớn.  [To� i]
kho� ng no� i  rạHng bừ� c  từớ� ng Phạ�� t  ạ� y  sạ�n  xuạ� t  rạ kho� i
co� ng xừớ� ng liệ)n co�  từ từớ� ng; [no� ] kho� ng co� . Nhừng co�
nhừ$ ng chiệ�c chừạ đừớ� c khại quạng, ho�  mạng [chu� ng]
lệ�n chu� ạ ro) i cu$ ng kho� ng đạ� t đừớ� c mu� c đí�ch khại quạng.
Nệ�u nhừ tí�m đệ�n khí� co� ng sừ giạ�  nạ�o đo� , [hoạ�� c] ngừớ� i
thệo tạ�  mo� n oại đạ� o đệ(  khại quạng, thí�  no�  cạ�ng nguy
hiệ(m hớn: cạ�o, cho) n sệ$  gạ0n lệ�n đo� .

Nhừ  vạ�� y  nệ�u  từớ� ng  Phạ�� t  kiạ  chừạ  đừớ� c  khại
quạng, chừ vi� lệ�n đo�  bạ� i [lạ� y], thí� rạ� t nguy hiệ(m. Nguy
hiệ(m đệ�n  mừ� c  đo��  nạ�o?  To� i  đạ$  giạ�ng rạHng  nhạ�n  loạ� i
phạ� t triệ(n cho đệ�n ho� m nạy, hệ� t thạ�y đệ)u đạ$  bạ� i hoạ� i;
hệ� t thạ�y mo� i thừ�  ớ�  trong toạ�n bo��  xạ$  ho�� i, trong toạ�n bo��
vu$  tru�  đệ)u thệo nhạu trớ�  nệ�n bạ� i hoạ� i; hệ� t thạ�y mo� i sừ�
việ�� c ớ�  cho� n ngừớ� i thừớ� ng chu� ng tạ đệ)u lạ�  do từ�  mí�nh
tạ� o  thạ�nh  hệ� t.  Muo� n  cạ)u  chí�nh  Phạ�p,  [muo� n]  thệo
chí�nh Đạ� o đệ)u rạ� t kho� ; cạn nhiệ4u đu�  mo� i phừớng diệ��n.
Muo� n cạ)u Phạ�� t, ho� i ại lạ�  Phạ�� t? Muo� n cạ)u rạ� t kho� . [Nệ�u]
kho� ng tin [thí� hạ$y] đệ(  to� i giạ�ng: Hệ4  ngừớ� i thừ�  nhạ� t đệ�n
trừớ� c từớ� ng Phạ�� t  chừạ đừớ� c quạ khại quạng mạ�  bạ� i
[lạ� y] mo�� t cạ� i lạ�  ho� ng ro) i. Hiệ��n nạy bạ� i Phạ�� t ho� i co�  mạ�y
ngừớ� i mạng trong tạ�m mong muo� n cạ)u Phạ�� t đạ0 c chí�nh
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quạ� ? Nhừ$ ng ngừớ� i nhừ thệ�  quạ�  í�t. Mu� c đí�ch cu� ạ đạ� i đạ
so�  ngừớ� i bạ� i Phạ�� t lạ�  gí�? Tiệ�u tại, giạ� i nạ� n, phạ� t tạ� i, [ho� ]
cạ)u nhừ$ ng thừ�  ạ� y. Đo�  co�  phạ� i lạ�  nhừ$ ng điệ)u trong kinh
điệ(n Phạ�� t  giạ�o  kho� ng? Hoạ�n  toạ�n kho� ng phạ� i  nhừ$ ng
thừ�  ớ�  tạ)ng nạ�y.

ChạOng hạ� n ngừớ� i bạ� i Phạ�� t cạ)u tiệ)n, bạ� i [lạ� y] trừớ� c
từớ� ng Phạ�� t, hoạ�� c từớ� ng Bo)  Tạ� t Quạ�n A� m, hoạ�� c từớ� ng
Phạ�� t  Nhừ Lại mạ�  no� i: ‘Cho con xin phạ� t tạ� i’. To� t tho� i,
mo�� t y�  niệ��m hoạ�n chí�nh bệ�n hí�nh thạ�nh. [Ví�] ho�  hừớ� ng
đệ�n từớ� ng Phạ�� t mạ�  phạ� t xuạ� t rạ, nệ�n [no� ] lạ�� p từ� c gạ0n
lệ�n từớ� ng Phạ�� t. [Thạ�n] thệ(  tạ� i kho� ng giạn khạ� c, co�  thệ(
pho� ng lớ� n thu nho� ; [no� ] gạ0n lệ�n thạ�n kiạ ro) i, thí� từớ� ng
Phạ�� t ạ� y sệ$  co�  mo�� t đạ� i nạ$o, sệ$  co�  từ từớ� ng; nhừng chừạ
co�  thạ�n thệ( . Nhừ$ ng ngừớ� i khạ� c cu$ ng đệ�n bạ� i [lạ� y], bạ� i
tớ� i  bạ� i  lui,  sệ$  cạ�p cho no�  mo�� t  nạ�ng lừớ� ng nhạ� t đi�nh.
Đạ�� c biệ�� t nệ�u ngừớ� i luyệ��n co� ng thí� co� n nguy hiệ(m hớn;
hệ4  bạ� i [lạ� y] thí� dạ)n dạ)n cạ�p nạ�ng lừớ� ng cho no� ; no�  sệ$
hí�nh thạ�nh mo�� t thạ�n thệ(  hừ$ u hí�nh; tuy nhiệ�n thạ�n thệ(
hừ$ u hí�nh ạ� y hí�nh thạ�nh tạ� i  kho� ng giạn khạ� c.  Sạu khi
hí�nh thạ�nh ro) i  thí�  no�  ớ�  kho� ng giạn khạ� c;  no�  co�  khạ�
nạ�ng biệ� t đừớ� c mo�� t so�  [Phạ�p] ly�  trong vu$  tru� ; do vạ�� y
no�  co�  thệ(  ví�  ngừớ� i mạ�  lạ�m mo�� t chu� t việ�� c, nhừ thệ�  no�
cu$ ng tạ�ng trừớ� ng mo�� t chu� t co� ng; nhừng giu� p đớ$  ngừớ� i
tạ lạ�  co�  điệ)u kiệ��n,  co�  giạ�  cạ� .  Tạ� i  kho� ng giạn khạ� c no�
hạ�nh đo�� ng từ�  do nhừ y� , kho� ng chệ�  ngừớ� i thừớ� ng hệ� t
sừ� c từ�  do nhừ y� . Cạ� i thạ�n thệ(  hừ$ u hí�nh ạ� y so vớ� i hí�nh
từớ� ng cu� ạ bừ� c từớ� ng Phạ�� t thí� gio� ng hệ�� t nhừ đu� c; [đạ�y]
chí�nh lạ�  Bo)  Tạ� t Quạ�n A� m giạ� , Phạ�� t Nhừ Lại giạ�  do con
ngừớ� i bạ� i [lạ� y] mạ�  nệ�n, lạ�  do con ngừớ� i bạ� i [lạ� y] mạ�
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xuạ� t  lại;  hí�nh  dạ�ng  [no� ]  tro� ng  gio� ng  hệ�� t  nhừ từớ� ng
Phạ�� t,  hí�nh từớ� ng cu� ạ Phạ�� t.  Nhừng từ từớ� ng cu� ạ Phạ�� t
giạ� , Bo)  Tạ� t giạ�  [ạ�y] cừ� c ky�  xạ�u, [no�  truy] cạ)u tiệ)n. No�
sinh rạ ớ�  kho� ng giạn khạ� c, no�  co�  từ từớ� ng, no�  hiệ(u biệ� t
đừớ� c  mo�� t  chu� t  [Phạ�p]  ly� ,  no�  kho� ng dạ�m lạ�m nhừ$ ng
điệ)u xạ�u nghiệ�m tro� ng, nhừng no�  dạ�m lạ�m nhừ$ ng điệ)u
xạ�u nho�  nhạ�� t. Co�  nhừ$ ng lu� c no�  giu� p đớ$  con ngừớ� i, nệ�u
kho� ng giu� p đớ$  con ngừớ� i thí�  [no� ] đạ$  hoạ�n toạ�n lạ�  tạ� ,
nệ�n cạ)n phạ� i giệ� t no� . Giu� p nhừ thệ�  nạ�o? Mo�� t ngừớ� i kiạ
no� i: ‘[Con] cạ)u xin Phạ�� t giu� p đớ$  giu� p đớ$ , con co�  ngừớ� i
nhạ�  đạng lạ�m bệ��nh’. ‘To� t, tạ giu� p ngừới’. No�  liệ)n đệ(  chừ
vi� bo�  tiệ)n vạ�o ho� m co� ng đừ� c: từ từớ� ng cu� ạ no�  cạ)n tiệ)n.
Tiệ)n bo�  vạ�o ho� m co� ng đừ� c nhiệ)u bạo nhiệ�u, [no� ] liệ)n
lạ�m bệ��nh chừ vi� mạu kho� i bạ�y nhiệ�u. Bớ� i ví� no�  co�  nạ�ng
lừớ� ng,  ớ�  kho� ng  giạn  khạ� c  co�  thệ(  thạo  tu� ng  ngừớ� i
thừớ� ng. Nhạ� t lạ�  khi ngừớ� i co�  co� ng đệ�n bạ� i [lạ� y], thí� co� n
nguy hiệ(m hớn. Ngừớ� i  luyệ��n  co� ng cạ)u  điệ)u  chi? Cạ)u
tiệ)n ừ? Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$, ngừớ� i luyệ��n co� ng cạ)u tiệ)n
tạ� i lạ�  sạo? Cạ)u mong giu� p thạ�n nhạ�n tiệ�u nạ�n tiệ�u bệ��nh
chí�nh lạ�  chạ�p trừớ� c đo� i vớ� i tí�nh cạ�m thạ�n quyệ�n. Phạ� i
chạ�ng muo� n chi pho� i  vạ�� n mệ��nh cu� ạ ngừớ� i khạ� c;  mo4 i
ngừớ� i đệ)u co�  vạ�� n mệ��nh cu� ạ mí�nh chừ� ! Nệ�u chừ vi� bạ� i
[lạ� y] no� , lạ(m nhạ(m: ‘Con xin đừớ� c phạ� t tạ� i’. To� t tho� i, no�
giu� p chừ vi�;  no�  chí�  mong rạHng chừ vi�  cạ)u thạ�� t  nhiệ)u
tiệ)n, cạ�ng cạ)u nhiệ)u tiệ)n chu� t nạ�o, no�  lạ� y đừớ� c cu� ạ chừ
vi� thệ�m chu� t ạ� y; giạo hoạ�n bí�nh đạOng mạ� . Ngừớ� i khạ� c
bo�  tiệ)n vạ�o ho� m co� ng đừ� c cho no�  rạ� t nhiệ)u, [vạ� ] no�  đệ(
chừ vi� đừớ� c [tiệ)n]. Đừớ� c nhừ thệ�  nạ�o? Rạ kho� i cừ� ạ thí�
nhạ�� t  đừớ� c  ví�  tiệ)n,  [hoạ�� c  đừớ� c]  đớn  vi�  [co� ng  tạ� c]
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thừớ� ng tiệ)n; du�  thệ�  nạ�o thí�  no�  cu$ ng lạ�m mo� i cạ� ch đệ(
chừ vi�  đừớ� c tiệ)n.  [Nhừng] no�  kho� ng thệ(  giu� p chừ vi�
mo�� t  cạ� ch vo�  điệ)u kiệ��n  phạ� i  kho� ng? Bạ� t  thạ� t  bạ� t  đạ0 c;
[no� ] lạ� y mo�� t phạ)n co� ng cu� ạ chừ vi�; hoạ�� c lạ� y cu� ạ chừ vi�
nhừ$ ng thừ�  nhừ đạn đạ$  luyệ��n thạ�nh, no�  cạ)n nhừ$ ng thừ�
ạ� y.

Nhừ$ ng Phạ�� t giạ�  ạ� y co�  nhừ$ ng lu� c rạ� t nguy hiệ(m. Rạ� t
nhiệ)u ngừớ� i chu� ng tạ đạ$  khại thiệ�n mu� c vạ�  từớ� ng rạHng
từ�  mí�nh đạ$  nhí�n thạ�y Phạ�� t. Co�  ngừớ� i no� i rạHng ho� m nạy
ớ�  chu� ạ co�  mo�� t nho� m chừ Phạ�� t đệ�n, o� ng Phạ�� t kiạ tệ�n lạ�
gí� đạ$  dạ4n mo�� t nho� m chừ Phạ�� t đệ�n. [Lạ� i] no� i ho� m quạ
mo�� t nho� m nhừ thệ�  nhừ thệ�  đạ$  đệ�n, ho� m nạy mo�� t nho� m
nhừ thệ�  nhừ thệ�  đạ$  đệ�n,  mo�� t  lu� c  ro) i  rớ� i  đi,  lạ� i  mo�� t
nho� m nừ$ ạ đệ�n. Lạ�  gí� vạ�� y? Chí�nh lạ�  cạ� i loạ� i nạ�y. Chu� ng
kho� ng phạ� i  lạ�  Phạ�� t  thạ�� t,  mạ�  chu� ng lạ�  [Phạ�� t]  giạ� ;  loạ� i
nạ�y rạ� t lạ�  nhiệ)u.

Nệ�u nhừ xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng nạ�y ớ�  chu� ạ, thí� thạ�� t
nguy hiệ(m hớn nừ$ ạ. Hoạ�  thừớ� ng mạ�  bạ� i [lạ� y] no� , nhừ
thệ�  no�  sệ$  quạ�n hoạ�  thừớ� ng: ‘Ngừới chạOng phạ� i  đạng
bạ� i [lạ� y] tạ? Ngừới rạ� t minh bạ� ch đạng bạ� i [lạ� y] tạ! To� t
lạ0m,  chạOng  phạ� i  ngừới  muo� n  tu  luyệ��n?  Tạ  sệ$  quạ�n
ngừới, tạ sệ$  đệ(  ngừới tu nhừ thệ�  nhừ thệ� ’. No�  ạn bạ� i
cho chừ vi�, vạ�� y chừ vi� tu thạ�nh thí� sệ$  tu đệ�n đạ�u? Tu lạ�
do no�  ạn bạ� i, thí�  cạ� c phạ�p mo� n trệ�n kiạ đạ�u co�  nhạ�� n.
No�  ạn bạ� i, thí� chừ vi� từớng lại sệ$  quy vệ)  no�  [cại] quạ�n.
Vạ�� y chừ vi� chạOng phạ� i tu cu$ ng nhừ kho� ng hạy sạo? To� i
no� i  rạHng hiệ��n  nạy nhạ�n  loạ� i  muo� n  tu  đạ0 c  chí�nh quạ�
thạ�� t rạ� t kho� . Hiệ��n từớ� ng thệ�  nạ�y rạ� t pho(  biệ�n; tạ� i dạnh
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sớn  đạ� i  xuyệ�n  co�  ngừớ� i  chu� ng  tạ  thạ�y  Phạ�� t  quạng,
phạ)n đo� ng lạ�  thuo�� c loạ� i nạ�y; chu� ng co�  nạ�ng lừớ� ng, nệ�n
co�  thệ(  hiệ(n  hiệ��n  rạ  đừớ� c.  Đạ� i  Giạ� c  Giạ�  chạ�n  chí�nh
kho� ng từ�  dừng hiệ(n hiệ��n nhừ thệ� .

Trong quạ�  khừ�  nhừ$ ng cạ� i go� i lạ�  ‘đi�ạ thừớ� ng Phạ�� t’,
‘đi�ạ thừớ� ng Đạ� o’ nạ�y từớng đo� i í�t; nhừng hiệ��n nạy rạ� t
nhiệ)u.  Khi  chu� ng lạ�m điệ)u  xạ�u,  ớ�  trệ�n  sệ$  muo� n  giệ� t
chu� ng; đi�nh giệ� t  thí�  chu� ng liệ)n chạ� y vạ�o từớ� ng Phạ�� t.
Cạ� c  Đạ� i  Giạ� c  Giạ�  tho� ng  thừớ� ng  kho� ng  từ�  dừng  cạn
thiệ��p vạ�o [Phạ�p] ly�  nới ngừớ� i  thừớ� ng; Giạ� c  Giạ�  cạ�ng
cạo cạ�ng kho� ng phạ�  hoạ� i [Phạ�p] ly�  nới ngừớ� i thừớ� ng,
kho� ng đo�� ng tớ� i mo�� t chu� t nạ�o. Kho� ng lệ$  đo�� t nhiệ�n đạ�nh
sệ� t lạ�m vớ$  tạn từớ� ng Phạ�� t; ho�  kho� ng lạ�m nhừ$ ng việ�� c
ạ� y; do đo�  no�  chạ� y vạ�o từớ� ng Phạ�� t thí� [ho� ] cu$ ng kho� ng
quạ�n. No�  biệ� t lạ�  muo� n giệ� t no� , no�  liệ)n chạ� y. Ví� vạ�� y Bo)
Tạ� t Quạ�n A� m mạ�  chừ vi� thạ�y co�  phạ� i lạ�  Bo)  Tạ� t Quạ�n
A� m kho� ng? Phạ�� t mạ�  chừ vi� thạ�y co�  phạ� i lạ�  Phạ�� t kho� ng?
Rạ� t kho�  no� i.

Rạ� t nhiệ)u ngừớ� i chu� ng tạ liệ�n từớ� ng vệ)  vạ�n đệ)  nạ�y:
‘Từớ� ng Phạ�� t  ớ�  nhạ�  mí�nh thí�  thệ�  nạ�o nhí�?’.  Co�  thệ(  co�
nhiệ)u ngừớ� i đạ$  nghí$  đệ�n to� i.  Đệ(  trớ�  giu� p ho� c việ�n tu
luyệ��n, to� i bạ�o chừ vi� lạ�m thệ�  nạ�y: chừ vi� vừ� ạ cạ)m cuo� n
sạ� ch cu� ạ to� i (ví� trong sạ� ch co�  ạ�nh to� i) hoạ�� c ạ�nh chu� p
hí�nh to� i, tạy chừ vi� bệ�  từớ� ng Phạ�� t, lạ�m thu�  ạ�n đạ� i liệ�n
hoạ, sạu đo�  nhừ lạ�  cạ)u to� i vạ�� y: ‘Cạ)u Sừ phu�  khại quạng
cho’. Sạu nừ� ạ phu� t lạ�  vạ�n đệ)  giạ� i quyệ� t xong. [To� i] no� i
vớ� i  mo� i  ngừớ� i  rạHng,  [việ�� c  nạ�y]  chí�  giớ� i  hạ� n  trong
nhừ$ ng ngừớ� i tu luyệ��n chu� ng tạ; khại quạng cho bệ�  bạ� n
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thạ�n quyệ�n lạ�  kho� ng đừớ� c, chu� ng to� i chí� quạ�n ngừớ� i tu
luyệ��n tho� i. Co�  ngừớ� i no� i rạHng đừạ [hí�nh] từớ� ng Sừ phu�
đệ�n nhạ�  bạ� n bệ�  thạ�n quyệ�n đệ(  trừ�  tạ� ; to� i [ớ�  đạ�y] đạ�u
phạ� i  đệ(  trừ�  tạ�  cho ngừớ� i  thừớ� ng; ạ� y lạ�  [hạ�nh vi] bạ� t
kí�nh lớ� n nhạ� t đo� i vớ� i Sừ phu� .

Giạ�ng đệ�n vạ�n đệ)  đi�ạ thừớ� ng Phạ�� t  vạ�  đi�ạ thừớ� ng
Đạ� o. Co� n mo�� t tí�nh huo� ng nừ$ ạ, Trung Quo� c co(  đạ� i co�  rạ� t
nhiệ)u ngừớ� i tu luyệ��n tạ� i nu� i sạ�u rừ� ng giạ� . Ví� sạo hiệ��n
nạy kho� ng co� ? Ky�  thừ� c kho� ng phạ� i lạ�  kho� ng co� , mạ�  lạ�
kho� ng đệ(  ngừớ� i thừớ� ng biệ� t; cu$ ng kho� ng thiệ�u đi chu� t
nạ�o;  nhừ$ ng  vi�  nạ�y  đệ)u  co�  co� ng  nạ�ng.  Mạ�y  nạ�m nạy
kho� ng phạ� i lạ�  nhừ$ ng vi� nạ�y kho� ng co�  mạ�� t, ho�  đệ)u co�  cạ�
đạ�y.  Hiệ��n  nạy trệ�n  thệ�  giớ� i  co� n  co�  vạ� i  nghí�n;  Trung
Quo� c nừớ� c tạ từớng đo� i nhiệ)u hớn. Đạ�� c biệ�� t  lạ�  ớ�  cạ� c
dạnh sớn đạ� i xuyệ�n đệ)u co� , mo�� t so�  nu� i cạo cu$ ng co� . Ho�
du� ng co� ng nạ�ng bí�t [hạng] đo�� ng lạ� i, do đo�  chừ vi� kho� ng
thạ�y  đừớ� c  sừ�  to) n  tạ� i  cu� ạ  ho� .  Ho�  tu  luyệ��n  rạ� t  chạ�� m,
chiệ�u [phạ�p] cu� ạ ho�  kho� ng lạnh lớ� i, [ví�] ho�  kho� ng nạ0m
đừớ� c  trung tạ�m cu� ạ  tu luyệ��n.  Co� n  chu� ng tạ trừ� c  chí�
nhạ�n tạ�m, chiệ(u thệo đạ�� c tí�nh to� i cạo cu� ạ vu$  tru�  chu� ng
tạ mạ�  tu luyệ��n, chiệ(u thệo hí�nh thừ� c ạ� y cu� ạ vu$  tru�  mạ�
tu luyệ��n, nệ�n đừớng nhiệ�n co� ng tạ�ng trừớ� ng rạ� t mạu.
Ví� cạ� c phạ�p mo� n tu luyệ��n cu$ ng nhừ hí�nh kim từ�  thạ�p,
chí�  co�  ớ�  giừ$ ạ  lạ�  đạ� i  đạ� o  [đừớ� ng  lớ� n].  Co� n  tiệ(u  đạ� o
[đừớ� ng nho� ]  ớ�  cạ� c  bệ�n,  thí�  tạ�m tí�nh tu luyệ��n  kho� ng
nhạ� t đi�nh lạ�  cạo; co�  khi tu chừạ cạo đạ$  khại co� ng ro) i;
co� n so vớ� i cạ� c đạ� i đạ� o tu luyệ��n chạ�n chí�nh thí� [chu� ng]
khạ� c biệ�� t nhiệ)u lạ0m.
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Ho�  cu$ ng co�  đo)  đệ��  truyệ)n thừ� ạ; mo� n cu� ạ ho�  tu cạo
đệ�n đo� , tạ�m tí�nh cu� ạ ho�  cu$ ng cạo đệ�n đo� ; do đo�  đo)  đệ��
cu� ạ ho�  cu$ ng tu đừớ� c cạo đệ�n đo�  [tho� i]. Lạ�  tiệ(u đạ� o thệ�
giạn cạ�ng ớ�  biệ�n thí�  thuyệ� t phạ�p cạ�ng nhiệ)u, phừớng
phạ�p tu trí� cu$ ng phừ� c tạ� p, kho� ng co�  nạ0m tru� ng trung
tạ�m mạ�  tu. Ngừớ� i tạ tu luyệ��n chu�  yệ�u lạ�  tu tạ�m tí�nh, ho�
vạ4n kho� ng hiệ(u ro$  điệ(m nạ�y; ho�  từớ� ng rạHng nhớ�  chi�u
kho(  lạ�  co�  thệ(  tu luyệ��n. Do vạ�� y ho�  trạ� i quạ mo�� t thớ� i giạn
rạ� t lạ�u dạ� i, tu quạ hạ�ng mạ�y trạ�m nạ�m, trệ�n nghí�n nạ�m,
thí� ho�  mớ� i tạ�ng đừớ� c mo�� t chu� t co� ng ạ� y tho� i. Thừ� c rạ
kho� ng phạ� i lạ�  ho�  dừ� ạ vạ�o chi�u kho(  mạ�  tu xuạ� t lại; ví�
sạo tu xuạ� t lại? Gio� ng hệ�� t nhừ con ngừớ� i: vạ�o thớ� i trệ�
tạ�m chạ�p trừớ� c rạ� t  nhiệ)u;  cho đệ�n lu� c  giạ� ,  thí�  thuạ�� n
thệo nạ�m thạ�ng tro� i quạ, tiệ)n đo)  vo�  vo� ng, thí� nhừ$ ng cạ� i
tạ�m kiạ đạ$  từ�  nhiệ�n dừ� t bo�  đi, rới ru� ng đi; nhừ$ ng loạ� i
tiệ(u đạ� o ạ� y cu$ ng du� ng phừớng phạ�p nhừ vạ�� y. Nệ�n khi
ho�  dừ� ạ vạ�o ngo) i đạ�  toạ� , đi�nh lừ� c, chi�u kho(  đệ(  tu lệ�n, thí�
ho�  phạ� t hiệ��n rạHng cu$ ng co�  thệ(  tạ�ng co� ng. Tuy nhiệ�n ho�
lạ� i  kho� ng  biệ� t  rạHng  cạ� i  tạ�m  chạ�p  trừớ� c  cu� ạ  ngừớ� i
thừớ� ng kiạ đạ$  dạ)n dạ)n  từ�  bo�  quạ nhừ$ ng nạ�m thạ�ng
giạn kho( ; cạ� i tạ�m kiạ dạ)n dạ)n rới ru� ng đi thí� co� ng tạ�ng
lệ�n đừớ� c.

Chu� ng tạ lạ�  co�  tí�nh nhạ0m thạOng, thạ�� t sừ�  chí� thạOng
vạ�o cạ� i tạ�m ạ� y, vừ� t bo�  cạ� i tạ�m ạ� y; nhừ vạ�� y tu đừớ� c mạu
lệ�  phi  thừớ� ng.  To� i  từ� ng  đi  quạ  mo�� t  so�  đi�ạ  phừớng,
thừớ� ng hạy gạ�� p nhừ$ ng ngừớ� i kiạ, đạ$  tu rạ� t nhiệ)u nạ�m.
Ho�  no� i: ‘Kho� ng ại biệ� t đừớ� c chu� ng to� i ớ�  đạ�y; co� ng việ�� c
cu� ạ o� ng chu� ng to� i kho� ng quạn tạ�m, cu$ ng kho� ng gạ�y ro� i
loạ� n’. Đo�  lạ�  thuo�� c vệ)  nhừ$ ng ngừớ� i từớng đo� i to� t.
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Cu$ ng co�  [kệ� ] kho� ng to� t; kho� ng to� t thí� chu� ng tạ cu$ ng
cạ)n xừ�  ly� . Ví� du� , lạ)n đạ)u tiệ�n to� i đệ�n Quy�  Chạ�u truyệ)n
co� ng, trong lu� c ớ�  trệ�n lớ� p, thí� co�  mo�� t ngừớ� i đệ�n tí�m to� i,
no� i rạHng lạ$o sừ giạ ạnh tạ muo� n gạ�� p to� i, rạHng sừ giạ cu� ạ
ạnh tạ tệ�n lạ�  nhừ thệ�  nhừ thệ� ,  đạ$  tu luyệ��n rạ� t nhiệ)u
nạ�m. To� i nhí�n mo�� t  cạ� i  thí�  thạ�y ngừớ� i  nạ�y mạng thệo
ạ�m khí�,  rạ� t  kho� ng to� t,  mạ�� t  vạ�ng nhừ sạ�p. To� i  bạ�o to� i
kho� ng  gạ�� p  o� ng  lạ$o  ạ� y,  kho� ng  co�  thớ� i  giạn,  từ�  cho� i
thạOng. Kệ� t  quạ�  o� ng lạ$o đo�  kho� ng vừ� ạ y� ,  [vạ� ]  bạ0 t  đạ)u
phạ�  quạ�y to� i,  hạ�ng ngạ�y phạ�  ro� i.  To� i  lạ�  ngừớ� i  kho� ng
thí�ch đạ�u vớ� i ngừớ� i  tạ,  to� i  cu$ ng kho� ng thệ�m đạ�u vớ� i
o� ng lạ$o ạ� y.  Ô� ng tạ quạ�ng đệ�n cạ� i  gí�  kho� ng to� t  thí�  to� i
thạnh ly� ,  thạnh ly�  hệ� t  xong,  to� i  lạ� i  truyệ)n  Phạ�p  cu� ạ
mí�nh.

Quạ�  khừ�  vạ�o triệ)u Minh co�  mo�� t ngừớ� i tu Đạ� o, khi
tu Đạ� o bi� mạ0 c phu�  thệ(  lạ�  rạ0n; sạu đo�  ngừớ� i tu Đạ� o tu
kho� ng thạ�nh kiạ chệ� t đi, vạ�  con rạ0n nạ�y đạ$  chiệ�m hừ$ u
thạ�n thệ(  cu� ạ ngừớ� i  tu Đạ� o ạ� y,  ro) i  tu xuạ� t đừớ� c hí�nh
ngừớ� i. Ô� ng sừ giạ cu� ạ ạnh kiạ chí�nh lạ�  hí�nh ngừớ� i mạ�
con rạ0n kiạ tu thạ�nh. Ví� bạ�n tí�nh cu� ạ o� ng tạ kho� ng đo( i,
[o� ng tạ] lạ� i hoạ�  thạ�nh con rạ0n lớ� n đệ�n phạ�  ro� i to� i. To� i
thạ�y vạ�� y lạ�  thạ� i quạ� , to� i bệ�n bạ0 t no�  trong tạy, du� ng mo�� t
loạ� i co� ng mạ� nh mệ$  phi thừớ� ng, go� i lạ�  ‘hoạ�  co� ng’, hoạ�
phạ)n nừ� ạ dừớ� i cu� ạ no� , hoạ�  thạ�nh nừớ� c; nừ� ạ thạ�n trệ�n
cu� ạ no�  bo�  chạ� y vệ) .

Mo�� t ho� m trạ� m trừớ� ng trạ� m phu�  đạ� o Quy�  Chạ�u cu� ạ
chu� ng tạ đừớ� c đo)  to� n cu� ạ o� ng tạ tí�m đệ�n, no� i rạHng sừ
giạ muo� n gạ�� p bạ� .  Bạ�  trạ� m trừớ� ng đệ�n, vạ�o đệ�n hạng
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đo�� ng thí� thạ�y to� i đện kho� ng tro� ng thạ�y gí� cạ� ; chí� thạ�y
mo�� t hí�nh ạ�nh ngo) i ớ�  đo� , mạ0 t pho� ng rạ ạ�nh sạ�ng xạnh
lu� c; hệ4  [o� ng tạ] mớ�  mạ0 t thí� đo�� ng sạ�ng, co� n nhạ0m mạ0 t
thí� trong đo�� ng lạ� i to� i đện. Ô� ng tạ no� i bạHng tho(  ngừ$  đi�ạ
phừớng: ‘Ly�  Ho) ng Chí� lạ� i đệ�n, lạ)n nạ�y chu� ng to� i kho� ng
co�  ại lạ�m chuyệ��n kiạ nừ$ ạ; to� i đạ$  nhạ)m. Ly�  Ho) ng Chí� đệ�n
đệ(  đo��  nhạ�n’. Đo)  to� n ho� i o� ng tạ: ‘Thừạ sừ giạ, thạ)y đừ� ng
dạ�� y đi, chạ�n cu� ạ thạ)y bi� sạo thệ�?’ Ô� ng tạ no� i: ‘To� i kho� ng
đừ� ng dạ�� y  đừớ� c nừ$ ạ,  chạ�n cu� ạ to� i  bi�  thừớng ro) i’.  Ho� i
o� ng ạ� y bi� thừớng rạ sạo, o� ng tạ bệ�n bạ0 t đạ)u kệ(  vệ)  quạ�
trí�nh  phạ�  ro� i  cu� ạ  mí�nh.  Đệ�n  Ho�� i  Sừ� c  khoệ�  Đo� ng
phừớng nạ�m 1993 tạ� i Bạ0 c Kinh o� ng tạ lạ� i phạ�  ro� i to� i. Ví�
o� ng tạ cừ�  lạ�m điệ)u xạ�u, o� ng tạ phạ�  hoạ� i việ�� c to� i truyệ)n
Đạ� i Phạ�p, nệ�n to� i đạ$  triệ�� t đệ(  tiệ�u huy�  o� ng ạ� y. Sạu khi
tiệ�u huy� ,  nhừ$ ng sừ ty� ,  sừ muo�� i,  sừ huynh, sừ đệ��  cu� ạ
o� ng tạ đệ)u muo� n hạ�nh đo�� ng. Lu� c đo�  to� i no� i vớ� i ho�  mạ�y
cạ�u; ho�  đệ)u cạ�m thạ�y kinh hoạ�ng, khiệ�p sớ�  lạ0m, kho� ng
ại dạ�m hạ�nh đo�� ng gí� nừ$ ạ, vạ�  cu$ ng hiệ(u rạ chuyệ��n nạ�y.
Trong so�  ho�  mo�� t  so�  [ngừớ� i]  vạ4n  hoạ�n toạ�n lạ�  ngừớ� i
thừớ� ng, [mạ�� c] du�  đạ$  tu mo�� t thớ� i giạn rạ� t dạ� i. Đạ�y lạ�  vạ� i
thí� du�  đừớ� c nệ�u rạ khi giạ�ng vệ)  vạ�n đệ)  khại quạng.

Khoa chúc do

Khoạ ‘chu� c do’ lạ�  gí�?  Trong giớ� i  tu luyệ��n,  tạ� i  quạ�
trí�nh truyệ)n co� ng co�  nhiệ)u ngừớ� i cu$ ng coi no�  lạ�  điệ)u
đừớ� c  truyệ)n  trong  phạ� m  tru�  tu  luyệ��n;  ky�  thừ� c  no�
kho� ng phạ� i lạ�  điệ)u thuo�� c phạ� m tru�  tu luyệ��n. No�  lạ�  loạ� i
truyệ)n thừ� ạ kiệ(u nhừ quyệ� t khiệ�u, chu�  quyệ� t, ky$  thuạ�� t.
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Hí�nh thừ� c mạ�  no�  sừ�  du� ng kiệ(u nhừ vệ$  bu� ạ, đo� t hừớng,
đo� t  giạ� y,  niệ��m chu� ,  v.v.;  no�  co�  thệ(  tri�  bệ��nh,  phừớng
phạ�p tri� bệ��nh hệ� t sừ� c đo�� c đạ�o đạ�� c biệ�� t. Lạ�y ví� du�  thệ�
nạ�y, ví� nhừ mo�� t ngừớ� i mo� c mu� n nho� t trệ�n mạ�� t, ho�  bệ�n
du� ng bu� t lo� ng chạ�m [son] chu sạ vệ$  trệ�n mạ�� t đạ� t hí�nh
tro� n, trong vo� ng tro� n vạ� ch mo�� t hí�nh chừ$  thạ�� p; [ho� ] bạ�o
ngừớ� i kiạ đừ� ng vạ�o trung tạ�m cu� ạ vo� ng tro� n, ro) i ho�  bạ0 t
đạ)u niệ��m chu�  quyệ� t. Sạu đo�  lạ� y bu� t son vạ� ch hí�nh tro� n
lệ�n mạ�� t ngừớ� i kiạ, vừ� ạ vệ$  vừ� ạ niệ��m chu� , vệ$  tớ� i vệ$  lui,
đệ�n khi chạ�m mo�� t  điệ(m lệ�n cho4  mu� n nho� t,  niệ��m chu�
đệ�n đo�  cu$ ng vừ� ạ xong, bạ�o rạHng đạ$  kho� i ro) i. Chừ vi� thừ�
sớ�  vạ�o [cho4  mu� n nho� t], thí� thạ�y đạ$  nho�  lạ� i, kho� ng đạu
nừ$ ạ,  no�  đạ$  khớ� i tạ� c du� ng. Nhừ$ ng bệ��nh nhệ�  thí�  ho�  co�
thệ(  tri� đừớ� c, co� n bệ��nh nạ�� ng thí� kho� ng đừớ� c. Co� n nệ�u
nhừ đạu cạ�nh tạy thí� lạ�m sạo? Miệ��ng bạ0 t đạ)u niệ��m chu� ,
ho�  bệ�n bạ�o chừ vi� duo4 i tạy rạ, lạ� y miệ��ng tho( i vạ�o huyệ�� t
hớ� p co� c tạ� i tạy nạ�y, vạ�  lạ�m cho no�  xuạ� t rạ ớ�  huyệ�� t hớ� p
co� c cu� ạ tạy kiạ; cạ�m thạ�y nhừ mo�� t luo) ng gio� ; sớ�  lạ� i, thí�
no�  kho� ng  co� n  đạu  nhừ thệ�  nừ$ ạ.  [Ho� ]  co� n  du� ng  đệ�n
nhừ$ ng  việ�� c  đo� t  giạ� y,  vệ$  bu� ạ,  dạ�n  bu� ạ,  v.v.;  ho�  lạ�m
nhừ$ ng việ�� c ạ� y.

Trong cạ� c tiệ(u đạ� o thệ�  giạn cu� ạ Đạ� o giạ, [ngừớ� i tạ]
kho� ng  giạ�ng  tu  mệ��nh,  hoạ�n  toạ�n  lạ�  toạ�n  quạ� i,  xệm
phong thuy� , đuo( i tạ� , tri� bệ��nh. Nhừ$ ng tiệ(u đạ� o thệ�  giạn
thừớ� ng du� ng đệ�n nhừ$ ng thừ�  nạ�y. No�  co�  thệ(  tri� bệ��nh,
nhừng cạ� c  phừớng  phạ�p  no�  du� ng  đệ�n  lạ�  kho� ng  to� t.
Chu� ng  to� i  kho� ng  giạ�ng  lạ�  no�  du� ng  cạ� ch  gí�  tri�  bệ��nh;
nhừng nhừ$ ng ngừớ� i tu Đạ� i Phạ�p chu� ng tạ kho� ng đừớ� c
du� ng chu� ng, bớ� i ví� chu� ng mạng thệo nhừ$ ng tí�n từ� c rạ� t
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thạ�p  vạ�  rạ� t  kho� ng  to� t.  Cạ� c  phừớng phạ�p  tri�  bệ��nh  ớ�
Trung Quo� c co(  đạ� i đừớ� c phạ�n thạ�nh nhừ$ ng khoạ mu� c;
ví� du� : tiệ�p co� t, chạ�m cừ� u, ạ�n mạ, tho� i nạ$ , điệ(m huyệ�� t,
khí� co� ng tri� bệ��nh, thạ�o dừớ� c tri� bệ��nh, v.v. phạ�n thạ�nh
khạ�  nhiệ)u loạ� i.  Mo4 i  loạ� i  phừớng phạ�p tri�  bệ��nh go� i  lạ�
mo�� t ‘khoạ’; khoạ chu� c do nạ�y đừớ� c liệ�� t  vạ�o khoạ thừ�
13, do đo�  tệ�n đạ)y đu�  cu� ạ no�  lạ�  ‘khoạ 13 chu� c do’. Khoạ
chu� c do kho� ng thuo�� c vệ)  nhừ$ ng điệ)u trong phạ� m tru�  tu
luyệ��n, no�  kho� ng phạ� i lạ�  co� ng đạ0 c nhớ�  tu luyệ��n, mạ�  lạ�
mo�� t thừ�  thuạ�� t loạ� i.
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Bài giảng thứ sáu

Tẩu hoả nhập ma

Trong giớ� i tu luyệ��n co�  mo�� t thuyệ� t, go� i lạ�  ‘tạ(u hoạ�
nhạ�� p mạ’; ạ�nh hừớ� ng trong quạ)n chu� ng cu$ ng rạ� t lớ� n.
Đạ�� c biệ�� t co�  mo�� t so�  ngừớ� i quạ�ng bạ�  chuyệ��n nạ�y rạ� t rạ)m
ro�� ,  lạ�m  mo�� t  so�  ngừớ� i  kho� ng  dạ�m  luyệ��n  co� ng  nừ$ ạ.
Ngừớ� i tạ hệ4  nghệ thạ�y no� i rạHng luyệ��n co� ng ro) i sệ$  [bi�]
tạ(u hoạ�  nhạ�� p mạ, liệ)n sớ�  quạ�  kho� ng dạ�m luyệ��n nừ$ ạ. Ky�
thừ� c, to� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i rạHng, tạ(u hoạ�  nhạ�� p mạ hoạ�n
toạ�n kho� ng to) n tạ� i.

Co�  kho� ng  í�t  ngừớ� i  ví�  bạ�n  thạ�n  tạ�m  mí�nh  kho� ng
chí�nh, chiệ�u mớ� i nhừ$ ng phu�  thệ( . Chu�  y�  thừ� c cu� ạ mí�nh
kho� ng kho� ng chệ�  đừớ� c bạ�n thạ�n mí�nh, lạ� i  co� n từớ� ng
đo�  lạ�  co� ng. Thạ�n thệ(  đạng bi� phu�  thệ(  kho� ng chệ� , điệ�n
đạ�o ho�  hệ� t lung tung cạ�  lệ�n. Ngừớ� i tạ nhí�n thạ�y luyệ��n
co� ng co�  [hí�nh] thừ� c nhừ thệ� , sớ�  quạ�  chạOng dạ�m luyệ��n.
Chu� ng tạ co�  khạ�  nhiệ)u ngừớ� i  từớ� ng rạHng đo�  lạ�  co� ng;
luyệ��n co� ng mạ�  nhừ thệ�  sạo? Đo�  chí�  lạ�  mo�� t  loạ� i  trạ� ng
thạ� i thạ�p thạ�p nhạ� t đệ(  chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i, nhừng
no�  rạ� t nguy hiệ(m. Nệ�u bạ�n thạ�n chừ vi� quện lạ�m nhừ
thệ� , thí� chu�  y�  thừ� c cu� ạ chừ vi� ro) i sệ$  kho� ng kho� ng chệ�
đừớ� c bạ�n thạ�n nừ$ ạ; nhừ thệ�  thạ�n thệ(  cu� ạ chừ vi� sệ$  co�
thệ(  bi� pho�  y�  thừ� c hoạ�� c tí�n từ� c ngoạ� i lại hạy phu�  thệ(  cạ� c
loạ� i kho� ng chệ� , vạ�  co�  thệ(  lạ�m rạ nhừ$ ng cừ�  đo�� ng nguy
hiệ(m, ngoạ� i rạ [no�  cu$ ng gạ�y nệ�n] sừ�  phạ�  hoạ� i mạ� nh mệ$
trong giớ� i tu luyệ��n. Đo�  lạ�  nhạ�n tạ�m bạ� t chí�nh tạ� o thạ�nh
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nhừ vạ�� y,  lạ�  chạ�p trừớ� c vạ�o sừ�  thệ(  hiệ��n bạ�n thạ�n,  đo�
kho� ng  phạ� i  lạ�  tạ(u  hoạ�  nhạ�� p  mạ.  Mo�� t  so�  ngừớ� i,  thạ�� t
kho� ng hiệ(u ví� sạo [ho� ] lạ� i trớ�  thạ�nh cạ� i go� i lạ�  ‘khí� co� ng
sừ’,  ho�  cu$ ng  giạ�ng  tạ(u  hoạ�  nhạ�� p  mạ.  Ky�  thừ� c  luyệ��n
co� ng kho� ng thệ(  tạ(u hoạ�  nhạ�� p mạ; đạ so�  ngừớ� i tạ nghệ
[điệ)u] ạ� y trong cạ� c tạ� c phạ(m nghệ��  thuạ�� t, nghệ dạnh từ�
nạ�y trong nhừ$ ng tiệ(u thuyệ� t vo$  hiệ��p nạ�o đo�  v.v. Nệ�u
kho� ng tin, chừ vi� thừ�  giớ�  cạ� c sạ� ch co( , cạ� c sạ� ch tu luyệ��n
[rạ xệm] trong đo�  kho� ng hệ)  co�  chuyệ��n nạ�y. ỞQ  đạ�u co�
tạ(u hoạ�  nhạ�� p mạ nạ�o? Hoạ�n toạ�n kho� ng xuạ� t hiệ��n sừ�
việ�� c ạ� y đừớ� c.

Ngừớ� i tạ nhí�n nhạ�� n rạHng tạ(u hoạ�  nhạ�� p mạ co�  mo�� t
vạ� i hí�nh thừ� c, điệ)u to� i vừ� ạ giạ�ng cu$ ng lạ�  mo�� t loạ� i hí�nh
thừ� c.  Ví�  bạ�n  thạ�n  tạ�m bạ� t  chí�nh,  chiệ�u  mớ� i  phu�  thệ( ,
truy cạ)u nhừ$ ng khí�  co� ng thạ� i  nạ�o đo�  đệ(  hiệ(n thi�  bạ�n
thạ�n cu$ ng nhừ cạ� c chu� ng tạ�m thạ� i. Co�  ngừớ� i trừ� c tiệ�p
truy cạ)u co� ng nạ�ng hoạ�� c luyệ��n khí� co� ng giạ� ; hệ4  luyệ��n lạ�
từ�  mí�nh lạ� i quện ru$  bo�  chu�  y�  thừ� c cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh,
kho� ng co� n biệ� t gí� nừ$ ạ, thạ�n thệ(  đạ$  giạo cho kệ�  khạ� c ro) i;
bi� pho�  y�  thừ� c hoạ�� c tí�n từ� c ngoạ� i lại lạ�m chu�  thạ�n thệ(
đệ�n điệ�n đạ�o lung tung cạ�  lệ�n; lạ�m rạ mo�� t so�  cừ�  đo�� ng
đạ�� c thu� . Bạ�o ho�  nhạ�y lạ)u thí� ho�  nhạ�y lạ)u; bạ�o ho�  nhạ�y
xuo� ng  nừớ� c  thí�  ho�  nhạ�y  xuo� ng  nừớ� c.  Bạ�n  thạ�n  ho�
chạOng co� n thiệ� t so� ng nừ$ ạ, đạ$  đệm thạ�n thệ(  giạo cho kệ�
khạ� c  ro) i.  Đo�  kho� ng  thuo�� c  vệ)  tạ(u  hoạ�  nhạ�� p  mạ,  mạ�
thuo�� c vệ)  luyệ��n co� ng lạ)m đừớ� ng lạ� c lo� i; ngạy từ�  đạ)u đạ$
hừ$ u y�  thừ� c thi thệo hí�nh thừ� c ạ� y. Co�  rạ� t nhiệ)u ngừớ� i
từớ� ng  rạHng  lạ0 c  lừ  dạo đo�� ng  chí�nh  lạ�  luyệ��n  co� ng,  ky�
thừ� c nệ�u thạ�� t sừ�  luyệ��n co� ng thệo trạ� ng thạ� i kiệ(u nhừ
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vạ�� y, thí� sệ$  tạ� o thạ�nh hạ�� u quạ�  nghiệ�m tro� ng. Đo�  kho� ng
phạ� i  luyệ��n  co� ng,  [mạ� ]  lạ�  chạ�p trừớ� c vạ�  truy cạ)u  cu� ạ
ngừớ� i thừớ� ng tạ� o thạ�nh nhừ thệ� .

Mo�� t tí�nh huo� ng khạ� c lạ�  khi luyệ��n co� ng khí� ừ�  tạ0 c ớ�
cho4  nạ�o đo�  mạ�  kho� ng tho� ng; khí�  lệ�n đí�nh đạ)u kho� ng
xuo� ng đừớ� c, ho�  liệ)n sớ�  quạ� . Thạ�n thệ(  con ngừớ� i lạ�  mo�� t
tiệ(u vu$  tru� , đạ�� c biệ�� t [trong] co� ng phạ�p Đạ� o giạ khi vừớ� t
quạn, thí� sệ$  gạ�� p chuyệ��n phiệ)n phừ� c nạ�y; vừớ� t [quạn]
kho� ng quạ đừớ� c, thí� khí� quạnh quạ(n ớ�  cho4  ạ� y. Kho� ng
chí� co�  đí�nh đạ)u, cho4  khạ� c cu$ ng nhừ thệ� , nhừng, [nới]
nhạ� y cạ�m nhạ� t cu� ạ con ngừớ� i lạ�  đí�nh đạ)u. Khi khí� lệ�n
đí�nh đạ)u  ro) i  xung xuo� ng,  [nhừng]  kho� ng vừớ� t  quạn
đừớ� c, [thí�] ho�  liệ)n cạ�m giạ� c thạ�y đạ)u nạ�� ng, đạ)u sừng,
[nhừ] co�  hiệ��n từớ� ng đo�� i mo�� t chiệ�c mu$  khí� dạ�y co�� p, v.v.
Nhừng khí�  kho� ng co�  tạ� c du� ng ừớ� c chệ�  gí�  cạ� ,  no�  cu$ ng
kho� ng lạ�m ngừớ� i tạ dạ4n đệ�n phiệ)n phừ� c gí�  hệ� t,  cu$ ng
hoạ�n toạ�n kho� ng sinh rạ bạ� t kệ(  bệ��nh tạ�� t gí�. Co�  nhừ$ ng
ngừớ� i  kho� ng  hiệ(u  ro$  tí�nh  huo� ng  chạ�n  thừ� c  cu� ạ  khí�
co� ng, cu$ ng phạ� t biệ(u y�  kiệ�n lung tung mo�� t cạ� ch thạ)n bí�
huyệ)n hoạ�� c, kệ� t quạ�  tạ� o thạ�nh hiệ��n từớ� ng rạ� t ho4 n loạ� n.
Ngừớ� i tạ bệ�n cho rạHng khí� lệ�n đệ�n đí�nh đạ)u mạ�  kho� ng
xuo� ng  đừớ� c  thí�  sệ$  [bi�]  tạ(u  hoạ�  nhạ�� p  mạ,  xuạ� t  hiệ��n
thiệ�n [sại] v.v., kệ� t quạ�  rạ� t nhiệ)u ngừớ� i bạ�n thạ�n ho�  rạ� t
sớ� .

Khí� lệ�n đí�nh đạ)u mạ�  kho� ng xuo� ng, no�  chí� lạ�  trạ� ng
thạ� i tạ� m thớ� i; co�  ngừớ� i [bi�] trong thớ� i giạn rạ� t lạ�u, nừ� ạ
nạ�m vạ4n  kho� ng  xuo� ng.  [Nệ�u]  kho� ng  xuo� ng  [thí�]  tí�m
mo�� t khí� co� ng sừ chạ�n chí�nh [đệ( ] đạ� o dạ4n xuo� ng thí� co�
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thệ(  xuo� ng ngạy. Nhừ vạ�� y chu� ng tạ phạ�m khi luyệ��n co� ng
chừạ  xung  quạ  quạn  đừớ� c,  khí�  kho� ng  xuo� ng,  [thí�]
chu� ng tạ hạ$y thừ�  tí�m nguyệ�n nhạ�n ớ�  tạ�m tí�nh, co�  phạ� i
lạ�  vừớ� ng ớ�  tạ)ng ạ� y mo�� t thớ� i giạn lạ�u quạ�  kho� ng; cạ)n
phạ� i thừ� c sừ�  đệ)  cạo tạ�m tí�nh! Khi chừ vi� thừ� c sừ�  đệ)  cạo
tạ�m tí�nh, chừ vi� sệ$  thạ�y no�  co�  thệ(  xuo� ng. Chừ vi� chí� mo�� t
mừ� c nhạ�n mạ� nh vạ�o biệ�n hoạ�  co� ng cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh
mạ�  kho� ng nhạ�n mạ� nh vạ�o chuyệ(n biệ�n tạ�m tí�nh cu� ạ
mí�nh; no�  co�  thệ(  đạng đớ� i tạ�m tí�nh chừ vi� đệ)  cạo, [ro) i]
mớ� i  phạ� t  sinh biệ�n  đo( i  toạ�n  diệ��n  đừớ� c.  Khí�  thừ� c  sừ�
kho� ng tho� ng thí� ngừớ� i tạ cu$ ng kho� ng vạ�n đệ)  gí�; tho� ng
thừớ� ng lạ�  do tạ� c du� ng cu� ạ tinh thạ)n chu� ng tạ, lạ� i nghệ
mạ�y vi� khí� co� ng sừ giạ�  no� i rạHng khí� mạ�  lệ�n đí�nh đạ)u thí�
xuạ� t hiệ��n thiệ�n sại nạ�o đo� , nệ�n ho�  sớ�  lạ0m. Sừ�  lo sớ�  cu� ạ
ho�  co�  khi no�  thạ�� t sừ�  mạng đệ�n phiệ)n toạ� i. Bớ� i ví� hệ4  chừ
vi�  lo sớ� ,  thí�  chí�nh lạ�  tạ�m hoạ�ng sớ� ;  chạOng phạ� i  đo�  lạ�
tạ�m chạ�p trừớ� c? Tạ�m chạ�p trừớ� c cu� ạ chừ vi�  hệ4  xuạ� t
hiệ��n, [thí�] chạOng phạ� i cạ)n [to� ng] khừ�  tạ�m chạ�p trừớ� c
sạo? Cạ�ng lo sớ� , thí� lạ� i cạ�ng gio� ng nhừ mạ0 c bệ��nh; nhạ� t
đi�nh phạ� i vừ� t bo�  tạ�m chạ�p trừớ� c ạ� y cu� ạ chừ vi�; đệ(  chừ
vi� ho� c bạ� i ho� c nạ�y, mạ�  từ�  đo�  vừ� t bo�  tạ�m hoạ�ng sớ� , đệ)
cạo lệ�n trệ�n.

Ngừớ� i  luyệ��n  co� ng  trong  từớng  lại  tu  luyệ��n  sệ$
kho� ng thoạ� i mạ� i, thạ�n thệ(  xuạ� t hiệ��n nhiệ)u co� ng, đệ)u lạ�
nhừ$ ng thừ�  rạ� t mạ� nh mệ$  [chuyệ(n] đo�� ng quạ lạ� i  trong
thạ�n thệ(  chừ vi�, lạ�m cho chừ vi� kho�  chi�u thệ�  nạ�y, kho�
chi�u thệ�  kiạ. Nguyệ�n nhạ�n chừ vi� kho� ng thoạ� i mạ� i chu�
yệ�u lạ�  chừ vi� cừ�  lo sớ�  thạ�n thệ(  bạ�n thạ�n mí�nh bi� bệ��nh
nạ�o đo� ; ky�  thừ� c ớ�  trong thạ�n thệ(  xuạ� t hiệ��n nhừ$ ng thừ�
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rạ� t mạ� nh mệ$ , xuạ� t rạ đệ)u lạ�  co� ng, đệ)u lạ�  co� ng nạ�ng, co� n
co�  rạ� t nhiệ)u thệ(  sinh mệ��nh. Nệ�u [chu� ng chuyệ(n] đo�� ng,
chừ vi� sệ$  cạ�m thạ�y thạ�n thệ(  phạ� t ngừ� ạ, đạu, kho�  chi�u,
v.v.; đạ)u dạ�y thạ)n kinh cạ�m giạ� c rạ� t linh mạ4n; cạ� c loạ� i
trạ� ng thạ� i  đệ)u xuạ� t  hiệ��n.  Chừ� ng nạ�o thạ�n thệ(  chừ vi�
chừạ đừớ� c vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng chuyệ(n hoạ� , đệ)u co�
cạ� c loạ� i trạ� ng thạ� i [nhừ thệ� ], mạ�  nguyệ�n đạ�y lạ�  điệ)u rạ� t
to� t.  Lạ�m mo�� t  ngừớ� i  tu luyệ��n,  chừ vi�  mạ$ i  cừ�  coi  bạ�n
thạ�n mí�nh lạ�  ngừớ� i thừớ� ng, mạ$ i cừ�  cho rạHng co�  bệ��nh,
thí� ho� i luyệ��n sạo đạ�y? Trong luyệ��n co� ng khi chu� ng tạ
gạ�� p kiệ�p nạ� n, chừ vi� [nệ�u] vạ4n cừ�  coi bạ�n thạ�n mí�nh lạ�
ngừớ� i thừớ� ng, to� i no� i rạHng tạ�m tí�nh cu� ạ chừ vi� lu� c ạ� y
đạ$  rớ� t xuo� ng cho4  cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng. Chí�nh tạ� i vạ�n đệ)
nạ�y, thí� í�t nhạ� t chừ vi� cu$ ng đạ$  rớ� t xuo� ng tạ)ng kiạ cu� ạ
ngừớ� i thừớ� ng.

Chu� ng  tạ  lạ�m  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng  chạ�n  chí�nh,  cạ)n
phạ� i  từ�  tạ)ng rạ� t  cạo mạ�  xệ� t  vạ�n  đệ) ,  kho� ng thệ(  du� ng
quạn điệ(m cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng mạ�  xệ� t vạ�n đệ) . Khi chừ vi�
cho rạHng co�  bệ��nh, nhừ thệ�  co�  thệ(  dạ4n đệ�n mạ0 c bệ��nh.
Bớ� i ví� khi mạ�  chừ vi� cho rạHng no�  co�  bệ��nh, thí� tạ�m tí�nh
cu� ạ chừ vi� cu$ ng cạo nhừ ngừớ� i thừớ� ng. Luyệ��n co� ng vạ�
tu luyệ��n chạ�n chí�nh, đạ�� c biệ�� t lạ�  trong trạ� ng thạ� i [điệ)u
kiệ��n]  nạ�y,  kho� ng  [thệ( ]  dạ4n  đệ�n  mạ0 c  bệ��nh.  Nhừ mo� i
ngừớ� i đạ$  biệ� t thạ�� t sừ�  [lạ�m ngừớ� i tạ] mạ0 c bệ��nh thí� [do]
bạ�y phạ)n tinh thạ)n bạ phạ)n bệ��nh. Tho� ng thừớ� ng bạn
đạ)u  tinh thạ)n  cu� ạ  ngừớ� i  tạ  suy su� p,  bạn đạ)u  kho� ng
chi�u đừớ� c, gạ�nh nạ�� ng lớ� n quạ� ,  ro) i lạ�m cho bệ��nh tí�nh
trớ�  nệ�n [nguy] ki�ch; thừớ� ng [xạ�y rạ] nhừ vạ�� y. Lạ�y mo�� t
thí� du� , quạ�  khừ�  co�  mo�� t ngừớ� i, bi� tro� i trệ�n giừớ� ng; lạ� y
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tạy ạnh tạ rạ, vạ�  no� i rạHng sệ$  lạ�m cho chạ�y mạ�u. Sạu đo�
bi�t mạ0 t ạnh tạ lạ� i, ro) i vạ� ch mo�� t cạ� i lệ�n co(  tạy cu� ạ ạnh
nạ�y (hoạ�n toạ�n kho� ng lạ�m ạnh tạ chạ�y mạ�u); ro) i mớ�
vo� i nừớ� c sạo cho ạnh nạ�y nghệ thạ�y tiệ�ng [nừớ� c] nho�
gio� t.  Anh tạ từớ� ng rạHng chí�nh lạ�  mạ�u cu� ạ mí�nh đạng
nho�  gio� t xuo� ng, mo�� t lu� c sạu cạ�  nhạ�n nạ�y chệ� t. Ky�  thừ� c
hoạ�n  toạ�n  kho� ng lạ�m ạnh tạ  chạ�y  mạ�u,  chí�  co�  nừớ� c
chạ�y tho� i;  tinh thạ)n cu� ạ cạ�  nhạ�n nạ�y đạ$  dạ4n đệ�n cạ� i
chệ� t cu� ạ mí�nh. Khi chừ vi� cừ�  mạ$ i nhí�n nhạ�� n rạHng bạ�n
thạ�n mí�nh co�  bệ��nh, thí� co�  khi dạ4n đệ�n bạ�n thạ�n chừ vi�
phạ� t  bệ��nh.  Bớ� i  ví�  tạ�m  tí�nh  cu� ạ  chừ  vi�  đạ$  giạ�ng  hạ�
xuo� ng đệ�n cớ sớ�  cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng, mạ�  ngừớ� i thừớ� ng
đừớng nhiệ�n sệ$  mạ0 c bệ��nh.

Lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng chừ vi� cừ�  mạ$ i cho rạHng đo�  lạ�
bệ��nh, trệ�n thừ� c tệ�  chừ vi� đu� ng lạ�  đạng cạ)u [no� ]; chừ vi�
cạ)u  bệ��nh,  cạ� i  bệ��nh ạ� y  sệ$  co�  thệ(  nhạ�� p  vạ�o.  Lạ�m mo�� t
ngừớ� i  luyệ��n  co� ng  thí�  tạ�m  tí�nh  cạ)n  phạ� i  cạo.  Chừ vi�
kho� ng đừớ� c lo sớ�  mạ0 c bệ��nh; lo sớ�  bệ��nh cu$ ng lạ�  mo�� t
tạ�m chạ�p trừớ� c, no�  mạng đệ�n phiệ)n phừ� c cho chừ vi�
cu$ ng  nhừ  thệ� .  Trong  tu  luyệ��n  cạ)n  tiệ�u  nghiệ��p,  tiệ�u
nghiệ��p  sệ$  tho� ng kho( ;  lạ�m sạo co�  thệ(  tạ�ng  co� ng mo�� t
cạ� ch nhệ�  nhạ�ng thoạ� i mạ� i kiạ chừ� ! Nệ�u kho� ng thí� tạ�m
chạ�p trừớ� c cu� ạ chừ vi� lạ�m sạo bo�  đừớ� c đạ�y? To� i kệ(  cho
mo� i ngừớ� i mo�� t chuyệ��n co(  trong Phạ�� t giạ�o: Xừạ co�  mo�� t
ngừớ� i đạ$  rạ� t co�  gạ0ng tu thạ�nh Lạ Hạ�n. Vi� nạ�y khi đạ0 c
chí�nh quạ� , tu thạ�nh Lạ Hạ�n thí� lệ$  nạ�o kho� ng cạo hừ� ng
cho đừớ� c?  Nhạ�y  thoạ� t  kho� i  tạm giớ� i  ro) i!  Nhừng cạo
hừ� ng lạ� i chí�nh lạ�  tạ�m chạ�p trừớ� c, [lạ� ] tạ�m hoạn hy� . Lạ
Hạ�n cạ)n phạ� i vo�  vi, tạ�m bạ� t đo�� ng; vi� nạ�y bi� rớ� t xuo� ng,
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tu lạ� i nhừ kho� ng [tu]. Tu nhừ kho� ng thí� cạ)n tu lạ� i, lạ� i tu
hừớ� ng lệ�n trệ�n mo�� t lạ)n mớ� i; bo�  rạ bạo nhiệ�u co�  gạ0ng
lạ� i tu lệ�n đừớ� c nừ$ ạ. Lạ)n nạ�y vi� kiạ lo sớ� , vi� ạ� y từ�  nhu� :
‘Mí�nh chớ�  co�  cạo hừ� ng, cạo hừ� ng nừ$ ạ thí� lạ� i rớ� t mạ� t’. Vi�
nạ�y vừ� ạ lo sớ�  thí�  lạ� i  rớ� t  xuo� ng [mo�� t  lạ)n nừ$ ạ].  Lo sớ�
cu$ ng lạ�  mo�� t loạ� i tạ�m chạ�p trừớ� c.

Co� n co�  mo�� t  tí�nh huo� ng nừ$ ạ,  đo�  lạ�  co�  ngừớ� i  mạ0 c
bệ��nh tạ�m thạ)n, [ngừớ� i tạ] liệ)n bạ�o lạ�  ngừớ� i ạ� y [bi�] tạ(u
hoạ�  nhạ�� p  mạ.  Cu$ ng co�  ngừớ� i  chớ�  đớ� i  to� i  chừ$ ạ bệ��nh
tạ�m thạ)n cho ho� !  To� i  no� i  rạHng bệ��nh tạ�m thạ)n kho� ng
phạ� i lạ�  bệ��nh, to� i cu$ ng kho� ng co�  thớ� i giạn quạn tạ�m đệ�n
chuyệ��n ạ� y. Ví� sạo? Bớ� i ví� ngừớ� i bệ��nh tạ�m thạ)n kho� ng
co�  bệ��nh đo�� c, tạ� i thạ�n thệ(  kho� ng co�  bệ��nh biệ�n, kho� ng co�
nhiệ4m  tru� ng;  thệo  to� i  nhí�n  nhạ�� n  thí�  kho� ng  phạ� i  lạ�
bệ��nh. Bệ��nh tạ�m thạ)n chí�nh lạ�  chu�  y�  thừ� c cu� ạ ngừớ� i tạ
quạ�  yệ�u đuo� i.  Ýệ�u đuo� i  đệ�n mừ� c đo��  nạ�o? Gio� ng nhừ
mo�� t cạ�  nhạ�n mạ$ i kho� ng quyệ� t đi�nh đừớ� c cho bạ�n thạ�n
mí�nh, chu�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ ngừớ� i bệ��nh tạ�m thạ)n chí�nh
lạ�  nhừ vạ�� y. Ho�  kho� ng muo� n quạ�n cạ� i thạ�n thệ(  ạ� y nừ$ ạ,
từ�  ho�  cừ�  mệ�  mệ�  muo�� i  muo�� i  mạ$ i,  tinh thạ)n kho� ng co�
khớ� i lệ�n đừớ� c. Lu� c ạ� y pho�  y�  thừ� c, [vạ� ] cạ� c tí�n từ� c ngoạ� i
lại sệ$  cạn nhiệ4u đệ�n ho� . Tạ)ng cu� ạ mo4 i kho� ng giạn nhiệ)u
nhừ thệ� , cạ� c loạ� i tí�n từ� c đệ)u cạn nhiệ4u đệ�n ho� . Thệ�m
nừ$ ạ chu�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ ngừớ� i tạ co�  thệ(  đạ$  lạ�m mo�� t
so�  điệ)u kho� ng to� t ớ�  đớ� i trừớ� c, co� n co�  chu�  nớ�  cu$ ng co�
thệ(  lạ�m  hạ� i  ho� ;  tí�nh  huo� ng  cạ� c  loạ� i  đệ)u  xuạ� t  hiệ��n.
Chu� ng to� i no� i rạHng bệ��nh tạ�m thạ)n lạ�  nhừ thệ� . Bạ�o to� i
tri� bệ��nh [tạ�m thạ)n] giu� p chừ vi� lạ�m sạo đừớ� c? To� i no� i
rạHng mạ0 c bệ��nh tạ�m thạ)n chí�nh lạ�  nhừ thệ� . Vạ�� y xừ�  ly�  rạ
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sạo? Hạ$y giạ�o du� c ho� ,  lạ�m cho tinh thạ)n cu� ạ ho�  khớ� i
lệ�n; nhừng kho�  thừ� c hiệ��n lạ0m. Chừ vi� [co�  thệ( ] thạ�y bạ� c
sy$  bệ��nh việ��n tạ�m thạ)n hệ4  nhạ� c cạ� y roi điệ��n lệ�n, lạ�  ho�
lạ�� p từ� c sớ�  quạ�  chạOng dạ�m no� i lạ�ng nhạ�ng gí� nừ$ ạ. Ví� sạo
vạ�� y? Lu� c ạ� y tinh thạ)n cu� ạ chu�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ ho�  đạ$
khớ� i lệ�n: ho�  sớ�  [bi�] điệ��n giạ�� t.

Tho� ng thừớ� ng ngừớ� i tạ khi đạ$  vạ�o cừ� ạ tu luyệ��n thí�
sệ$  vui mừ� ng luyệ��n [co� ng] tiệ�p tu� c; ại cu$ ng co�  Phạ�� t tí�nh,
ại cu$ ng co�  tạ�m tu Đạ� o; do đo�  mo�� t khi đạ$  ho� c co� ng, co�
nhiệ)u ngừớ� i sệ$  tiệ�p tu� c [tu] luyệ��n suo� t đớ� i. Bạ� t  kệ(  lạ�
ngừớ� i kiạ co�  thệ(  tu lệ�n đừớ� c kho� ng, đạ$  đạ0 c Phạ�p chừạ;
du�  sạo ngừớ� i  ạ� y  cu$ ng co�  tạ�m cạ)u  Đạ� o;  ngừớ� i  ạ� y  cừ�
luyệ��n mạ$ i. Mo� i ngừớ� i đệ)u biệ� t rạHng cạ�  nhạ�n nạ�y luyệ��n
co� ng, ngừớ� i ớ�  nới co� ng tạ� c cu$ ng biệ� t, ngoạ� i pho�  cu$ ng
biệ� t,  hạ�ng xo� m cu$ ng biệ� t  rạHng ngừớ� i nạ�y luyệ��n co� ng.
Nhừng mo� i ngừớ� i nghí$ xệm, [vệ)] tu luyệ��n chạ�n chí�nh,
mạ�y nạ�m trừớ� c ại thừ� c hiệ��n điệ)u nạ�y? Kho� ng ại lạ�m cạ� ;
[chí�] tu luyệ��n chạ�n chí�nh mớ� i co�  thệ(  thạy đo( i đừớ� ng
đớ� i cu� ạ ngừớ� i ạ� y. Nhừng ngừớ� i nạ�y chí�  lạ�  mo�� t ngừớ� i
thừớ� ng, chí�  luyệ��n co� ng chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i; ho� i ại
thạy đo( i đừớ� ng đớ� i cho ho� ? Lạ�  ngừớ� i thừớ� ng, đệ�n mo�� t
ngạ�y  kiạ  phạ� i  mạ0 c  bệ��nh,  đệ�n  mo�� t  ngạ�y  kiạ  phạ� i  gạ�� p
chuyệ��n rạ0 c ro� i nạ�o đo� ,  đệ�n mo�� t  ngạ�y kiạ biệ� t  đạ�u sệ$
mạ0 c bệ��nh tạ�m thạ)n, hoạ�� c giạ�  hệ� t mệ��nh lí�ạ đớ� i; mo�� t đớ� i
cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng lạ�  nhừ thệ� . Chừ vi� thạ�y rạHng ngừớ� i
kiạ đệ�n co� ng việ�n luyệ��n co� ng, ky�  thừ� c ngừớ� i ạ� y kho� ng
phạ� i  tu  luyệ��n  mo�� t  cạ� ch  chạ�n  chí�nh;  ngừớ� i  ạ� y  mong
muo� n  tu  lệ�n  cạo  tạ)ng  nhừng  chừạ  đạ0 c  chí�nh  Phạ�p;
[nệ�n] ngừớ� i ạ� y kho� ng tu lệ�n đừớ� c. Cạ�  nhạ�n nạ�y chí� co�
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nguyệ��n vo� ng mong muo� n tu luyệ��n  lệ�n cạo tạ)ng, [vạ� ]
ngừớ� i  ạ� y  vạ4n  co� n  lạ�  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng tạ� i  tạ)ng thạ�p
chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i. Đừớ� ng đớ� i cu� ạ ngừớ� i nạ�y chừạ
co�  ại thạy đo( i, nhừ thệ�  ngừớ� i ạ� y phạ� i mạ0 c bệ��nh. [Nệ�u]
kho� ng [coi] tro� ng đừ� c thí� bệ��nh cu$ ng chạOng kho� i; kho� ng
thệ(  no� i rạHng luyệ��n co� ng sệ$  kho� ng mạ0 c bệ��nh gí� nừ$ ạ.

Ngừớ� i kiạ cạ)n tu luyệ��n chạ�n chí�nh, coi tro� ng tạ�m
tí�nh; tu luyệ��n chạ�n chí�nh mớ� i co�  thệ(  kho� i bệ��nh. Bớ� i ví�
luyệ��n co� ng kho� ng phạ� i thệ(  thạo, mạ�  lạ�  điệ)u vừớ� t kho� i
ngừớ� i thừớ� ng; do vạ�� y phạ� i co�  [Phạ�p] ly�  vạ�  tiệ�u chuạ(n
cạo hớn đệ(  yệ�u cạ)u ngừớ� i  luyệ��n co� ng, cạ)n phạ� i  thừ� c
hiệ��n  đừớ� c  [chu� ng]  thí�  mớ� i  đạ� t  đừớ� c  mu� c  đí�ch.  Tuy
nhiệ�n nhiệ)u ngừớ� i kho� ng thừ� c hiệ��n nhừ thệ� , ho�  vạ4n lạ�
ngừớ� i thừớ� ng; do đo�  khi đệ�n lu� c thí� ho�  phạ� i mạ0 c bệ��nh.
Mo�� t ngạ�y kiạ ho�  đo�� t nhiệ�n bi� tạ0 c nghệ$n mạ� ch mạ�u nạ$o,
đo�� t nhiệ�n mạ0 c bệ��nh nạ�y, mạ0 c bệ��nh khạ� c, hoạ�� c giạ�  mo�� t
ngạ�y kiạ mạ0 c bệ��nh tạ�m thạ)n. Ho�  luyệ��n co� ng co�  thệ(  ại ại
cu$ ng biệ� t; khi cạ�  nhạ�n ạ� y mạ0 c bệ��nh tạ�m thạ)n, ngừớ� i tạ
bệ�n no� i rạHng ngừớ� i nạ�y luyệ��n co� ng tạ(u hoạ�  nhạ�� p mạ,
mo�� t chiệ�c mu$  lớ� n liệ)n chu� p lệ�n đo� . Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$
xệm lạ�m thệ�  co�  hớ� p ly�  kho� ng? Ngừớ� i ngoạ� i nghệ)  đạ�u co�
hiệ(u;  [ngạy  cạ� ]  ngừớ� i  trong nghệ)  nhừ chu� ng  tạ,  rạ� t
nhiệ)u ngừớ� i luyệ��n co� ng kho�  mạ�  hiệ(u đừớ� c đạ� o ly�  chạ�n
chí�nh bệ�n trong chuyệ��n  nạ�y.  Nệ�u nhừ cạ�  nhạ�n kiạ ớ�
nhạ�  mạ0 c  bệ��nh  tạ�m  thạ)n  thí�  co� n  đớ$ ,  [dạ4u]  ngừớ� i  tạ
[vạ4n] no� i rạHng ngừớ� i ạ� y [mạ0 c bệ��nh lạ�  ví�] luyệ��n co� ng;
co� n nệ�u ngừớ� i nạ�y mạ0 c bệ��nh tạ�m thạ)n ớ�  chí�nh điệ(m
luyệ��n co� ng, thí� rạ� t tệ��  hạ� i; cạ� i mu$  lớ� n kiạ sệ$  chu� p ngạy
vạ�o, [vạ� ] kho� ng gớ$  xuo� ng đừớ� c nừ$ ạ. RạHng ‘luyệ��n co� ng
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tạ(u hoạ�  nhạ�� p mạ’; bạ�o chí� cu$ ng đệ)u đạ�ng nhừ thệ� . Co�
ngừớ� i nhạ0m mạ0 t mạ�  phạ�n đo� i khí� co� ng: ‘Đạ�y o� ng xệm,
vừ� ạ  ro) i  ớ�  đo�  luyệ��n  [co� ng]  co� n  to� t  lạ0m,  mạ�  bạ�y  giớ�
thạ�nh nhừ thệ�  đạ�y’.  Lạ�m mo�� t  ngừớ� i thừớ� ng, cạ�  nhạ�n
kiạ lệ$  rạ phạ� i gạ�� p điệ)u gí� thí� phạ� i gạ�� p tho� i; ngừớ� i ạ� y co�
thệ(  co� n xuạ� t  hiệ��n  nhừ$ ng bệ��nh khạ� c nừ$ ạ,  cạ� c  chuyệ��n
phiệ)n phừ� c khạ� c nừ$ ạ; [nệ�u] no� i rạHng đệ)u lạ�  luyệ��n co� ng
[mạ�  thạ�nh], thí�  co�  hớ� p ly�  kho� ng? Cu$ ng nhừ bạ� c sy$  ớ�
bệ��nh việ��n  chu� ng tạ,  ho�  lạ�  bạ� c  sy$ ,  vạ�� y  phạ� i  chạ�ng ho�
suo� t đớ� i ví$nh việ4n kho� ng mạ0 c bệ��nh; co�  thệ(  nhạ�� n thừ� c
nhừ thệ�  kho� ng?

Do vạ�� y mớ� i no� i rạHng, co�  rạ� t nhiệ)u ngừớ� i ho�  kho� ng
hiệ(u tí�nh huo� ng chạ�n thừ� c cu� ạ khí� co� ng, ho�  cu$ ng kho� ng
biệ� t đạ� o ly�  bệ�n trong cu� ạ no� , nệ�n [ho� ] no� i lung tung cạ� .
Khi xạ�y đệ�n vạ�n đệ)  nạ�o đạ�y, thí� cạ� i mu$  nạ�o [ho� ] cu$ ng
chu� p lệ�n khí� co� ng. Thớ� i giạn pho(  cạ�� p khí� co� ng ngoạ� i xạ$
ho�� i co� n rạ� t ngạ0n, co�  rạ� t nhiệ)u ngừớ� i co� n o� m giừ$  quạn
điệ(m co�  chạ�p, mạ$ i vạ4n kho� ng thừ� ạ nhạ�� n no� , [mạ� ] phí�
bạ�ng no� ,  bạ� i  xí�ch no� ; cu$ ng kho� ng hiệ(u no( i trạ� ng thạ� i
tạ�m ly�  cu� ạ ho�  lạ�  gí� nừ$ ạ, ho�  chạ�n ghệ� t khí� co� ng nhừớ� ng
ạ�y, cừ�  nhừ [khí� co� ng] co�  liệ�n quạn gí� đệ�n ho�  vạ�� y; hệ4  no� i
đệ�n khí� co� ng [ho� ] liệ)n bạ�o lạ�  duy tạ�m. Khí� co� ng lạ�  khoạ
ho� c, lạ�  khoạ ho� c cạo hớn. Chí�  co�  điệ)u loạ� i  ngừớ� i nạ�y
quạn niệ��m quạ�  co�  chạ�p, tri thừ� c quạ�  hạ� n hệ�p tạ� o thạ�nh
nhừ vạ�� y.

Co� n co�  mo�� t tí�nh huo� ng: trong giớ� i tu luyệ��n co�  điệ)u
go� i  lạ�  ‘khí�  co� ng  thạ� i’;  loạ� i  ngừớ� i  nạ�y  tinh  thạ)n  mớ
mạ�ng,  nhừng kho� ng phạ� i  lạ�  ho�  bi�  tạ(u  hoạ�  nhạ�� p  mạ,
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[mạ� ] ho�  rạ� t co�  ly�  trí�. Trừớ� c hệ� t to� i no� i khí� co� ng thạ� i lạ�
gí�.  Nhừ mo� i  ngừớ� i  đạ$  biệ� t,  chu� ng tạ  luyệ��n  co� ng chu�
tro� ng vạ�n đệ)  cạ�n cớ. Tạ� t cạ�  cạ� c quo� c giạ toạ�n thệ�  giớ� i
đệ)u co�  nhừ$ ng ngừớ� i tí�n ngừớ$ ng to� n giạ�o; co� n ớ�  Trung
Quo� c  hạ�ng  mạ�y  nghí�n  nạ�m  vừ� ạ  quạ  đệ)u  co�  nhừ$ ng
ngừớ� i tí�n ngừớ$ ng Phạ�� t  giạ�o,  Đạ� o giạ�o;  tin rạHng thiệ��n
hừ$ u thiệ��n  bạ�o,  ạ� c  hừ$ u ạ� c  bạ�o.  Nhừng cu$ ng co�  ngừớ� i
kho� ng tin. Đạ�� c biệ�� t trong thớ� i ky�  “Đạ� i Cạ� ch mạ� ng Vạ�n
hoạ� ” thí�  [điệ)u ạ� y] bi�  phệ�  phạ�n,  no� i  lạ�  mệ�  tí�n.  Mo�� t  so�
ngừớ� i cho rạHng nhừ$ ng [điệ)u gí�] mạ�  kho� ng thệ(  ly�  giạ� i,
kho� ng đừớ� c ho� c trong sạ� ch [giạ�o khoạ], khoạ ho� c hiệ��n
đạ� i chừạ phạ� t triệ(n đệ�n bừớ� c ạ� y, hoạ�� c lạ�  nhừ$ ng sừ�  vạ�� t
chừạ nhạ�� n thừ� c đừớ� c, ho�  liệ)n go�� p hệ� t lạ� i no� i đo�  lạ�  mệ�
tí�n. Mạ�y nạ�m trừớ� c loạ� i ngừớ� i nạ�y co�  rạ� t nhiệ)u, hiệ��n
nạy từớng đo� i í�t. Bớ� i ví� co�  mo�� t so�  hiệ��n từớ� ng [dạ4u] chừ
vi� kho� ng thừ� ạ nhạ�� n chu� ng, nhừng chu� ng đạ$  phạ�n ạ�nh
hệ� t  sừ� c  thiệ� t  thừ� c  đệ�n  kho� ng  giạn  chu� ng  tạ.  Chừ vi�
[dạ4u]  kho� ng dạ�m nhí�n  thạOng chu� ng,  nhừng ngừớ� i  tạ
hiệ��n nạy đạ$  dạ�m no� i vệ)  chu� ng, ngừớ� i tạ đạ$  mạ0 t thạ�y tại
nghệ vạ�  cu$ ng hiệ(u rạ mo�� t so�  tí�nh huo� ng liệ�n quạn đệ�n
luyệ��n co� ng.

Mo�� t so�  ngừớ� i co�  chạ�p đệ�n mừ� c đo��  nạ�y: hệ4  chừ vi�
no� i [đệ�n] khí� co� ng, thí� từ�  trong tạ�m cu� ạ ho�  phạ�  rạ cừớ� i
chừ vi�, ho�  cho rạHng chừ vi� lạ�m mệ�  tí�n, thạ�� t đạ�ng cừớ� i
ghệ�  lạ0m. Hệ4  chừ vi� no� i [đệ�n] nhừ$ ng hiệ��n từớ� ng trong
khí�  co� ng, ho�  liệ)n cho rạHng cạ�  nhạ�n chừ vi�  quạ�  ừ ngu
muo�� i. Loạ� i ngừớ� i nạ�y tuy co�  chạ�p, nhừng cạ�n cớ kho� ng
nhạ� t đi�nh lạ�  kho� ng to� t. Nệ�u cạ�n cớ cu� ạ cạ�  nhạ�n nạ�y to� t,
[nệ�u] ho�  luyệ��n co� ng, thí� thiệ�n mu� c co�  thệ(  khại mớ�  đệ�n

262 Tẩu hoả nhập ma



tạ)ng rạ� t cạo, co� n xuạ� t cạ�  co� ng nạ�ng nừ$ ạ. Ho�  kho� ng tin
khí� co� ng, nhừng kho� ng thệ(  đạ�m bạ�o rạHng bạ�n thạ�n ho�
sệ$  kho� ng mạ0 c  bệ��nh.  Ho�  nệ�u  mạ0 c  bệ��nh thí�  đệ�n  bệ��nh
việ��n đệ(  chừ$ ạ; Tạ�y Ý chừ$ ạ kho� ng kho� i thí� đệ�n Trung Ý
chừ$ ạ;  Trung Ý chừ$ ạ cu$ ng kho� ng đừớ� c,  du� ng phừớng
thuo� c gí� cu$ ng kho� ng kho� i, đệ�n lu� c nạ�y ho�  bệ�n nghí$ đệ�n
khí�  co� ng.  Ho�  đạ0n  đo:  ‘Mí�nh thừ�  vạ�� n  [mạy] nạ�y  xệm,
xệm xệm khí� co� ng ro� t cuo�� c co�  chừ$ ạ đừớ� c bệ��nh nạ�y cu� ạ
mí�nh hạy kho� ng’. Ho�  rạ� t ngạ� i ngu� ng đệ�n [thừ�  khí� co� ng].
Ho�  vừ� ạ [bạ0 t đạ)u] luyệ��n co� ng, thí� ví� cạ�n cớ rạ� t to� t, nệ�n
lạ�� p từ� c luyệ��n đừớ� c rạ� t to� t. Co�  thệ(  đừớ� c sừ phu�  nạ�o đo�
đệ(  mạ0 t đệ�n, mo�� t sinh mệ��nh cạo cạ�p ớ�  kho� ng giạn khạ� c
giu� p đớ$  ho�  đo� i  chu� t.  Ho�  liệ)n lạ�� p  từ� c khại thiệ�n mu� c,
hoạ�� c  giạ�  lo� t  vạ�o  trạ� ng thạ� i  bạ�n  khại  ngo�� .  Thiệ�n mu� c
khại mớ�  đệ�n tạ)ng rạ� t cạo, [ho� ] lạ�� p từ� c nhí�n thạ�y đừớ� c
mo�� t so�  tí�nh huo� ng chạ�n thừ� c trong vu$  tru� , ngoạ� i rạ co� n
co�  co� ng nạ�ng. Chừ vi�  thừ�  no� i xệm loạ� i ngừớ� i nạ�y khi
thạ�y đừớ� c nhừ$ ng tí�nh huo� ng nhừ thệ� , thí� đạ)u nạ$o cu� ạ
ho�  co�  chi�u đừớ� c kho� ng? Chừ vi� thừ�  nghí$ coi tạ�m thạ� i
cu� ạ ho�  sệ$  nhừ thệ�  nạ�o đạ�y? Nhừ$ ng điệ)u xừạ nạy vạ4n
coi lạ�  mệ�  tí�n, lạ�  tuyệ�� t đo� i kho� ng thệ( , nhừ$ ng điệ)u mạ�  hệ4
ngừớ� i khạ� c nệ�u liệ)n thạ�y từ� c cừớ� i [lạ0m], thí�  [nạy] lạ� i
triệ(n hiệ��n hệ� t sừ� c thiệ� t thừ� c ngạy trừớ� c mạ0 t cu� ạ ho� , lạ� i
co� n tiệ�p xu� c đệ�n đừớ� c mo�� t cạ� ch hệ� t sừ� c thừ� c tạ� i. Nhừ
vạ�� y đạ)u nạ$o cu� ạ ho�  sệ$  kho� ng chi�u nhạ�� n no( i, ạ�p lừ� c tinh
thạ)n [lệ�n] ho�  lạ�  quạ�  lớ� n, vạ�  lớ� i [ho� ] no� i rạ ngừớ� i khạ� c
kho� ng tiệ�p  thu đừớ� c;  nhừng lo� -gí�c  từ duy kho� ng hệ)
loạ� n; mạ�  chí�nh lạ�  ví� ho�  kho� ng dạ�n xệ�p [hớ� p ly� ] quạn hệ��
hại bệ�n. Ho�  phạ� t hiệ��n rạHng, nhừ$ ng việ�� c nhạ�n loạ� i lạ�m lạ�
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sại,  co� n  [việ�� c]  ớ�  bệ�n kiạ thừớ� ng lạ�  đu� ng.  Chiệ(u thệo
bệ�n kiạ mạ�  lạ�m,  thí�  ngừớ� i  tạ no� i  lạ�  ho�  sại.  Ngừớ� i  tạ
kho� ng ly�  giạ� i đừớ� c, nệ�n no� i rạHng cạ�  nhạ�n ạ� y luyệ��n co� ng
tạ(u hoạ�  nhạ�� p mạ.

Ky�  thừ� c  ho�  kho� ng  bi�  tạ(u  hoạ�  nhạ�� p  mạ,  hạ)u  hệ� t
ngừớ� i  chu� ng tạ luyệ��n  co� ng hoạ�n toạ�n sệ$  kho� ng xuạ� t
hiệ��n hiệ��n từớ� ng nạ�y; chí� nhừ$ ng ại đạ�� c biệ�� t co�  chạ�p mớ� i
xuạ� t  hiệ��n  khí�  co� ng  thạ� i  nạ�y.  Nhừ$ ng  ngừớ� i  chu� ng  tạ
ngo) i [đạ�y] co�  nhiệ)u [ngừớ� i] đạ$  khại thiệ�n mu� c, co�  khạ�
nhiệ)u. Ho�  thừ� c sừ�  nhí�n thạ�y nhừ$ ng điệ)u tạ� i kho� ng giạn
khạ� c; ho�  kho� ng thạ�y ky�  lạ�  gí� lạ0m, [mạ� ] thạ�y rạ� t to� t, đạ)u
nạ$o  cu$ ng  kho� ng thạ�y  kí�ch  đo�� ng  gí�,  cu$ ng kho� ng  xuạ� t
hiệ��n  khí�  co� ng thạ� i  nhừ thệ� .  Ngừớ� i  nạ�o  sạu  khi  xuạ� t
hiệ��n khí�  co� ng thạ� i, thí�  rạ� t mừ� c co�  ly�  trí�,  lớ� i no� i rạ rạ� t
mừ� c co�  tí�nh triệ� t ly� ,  hớn nừ$ ạ tí�nh lo� -gí�c cu$ ng rạ� t to� t.
Chí� lạ�  nhừ$ ng gí� ho�  no� i thí� ngừớ� i thừớ� ng kho� ng co�  tin.
Co�  lu� c ho�  no� i vớ� i chừ vi� rạHng, ho�  gạ�� p mo�� t ngừớ� i đạ$  quạ�
co�  nạ�o đo� , [vạ� ] ngừớ� i ạ� y bạ�o ho�  hạ$y lạ�m điệ)u gí�  đạ�y.
Ngừớ� i thừớ� ng ho� i co�  tin đừớ� c kho� ng? Sạu nạ�y ho�  hiệ(u
rạ, rạHng nhừ$ ng điệ)u ạ� y nệ�n cạ� t  ớ�  trong tạ�m cu� ạ bạ�n
thạ�n mí�nh, kho� ng nệ�n no� i rạ; thu xệ�p o( n thoạ�  quạn hệ��
hại bệ�n lạ�  to� t ro) i. Tho� ng thừớ� ng nhừ$ ng ngừớ� i nạ�y đệ)u
co�  to) n tạ� i co� ng nạ�ng; [vạ� ] đo�  cu$ ng kho� ng phạ� i tạ(u hoạ�
nhạ�� p mạ.

Co� n mo�� t tí�nh huo� ng nừ$ ạ go� i lạ�  “chạ�n phong”1; tí�nh
huo� ng nạ�y cừ� c hiệ�m thạ�y. “Chạ�n phong” mạ�  chu� ng to� i

1 Chân phong: hiểu theo nghĩa từng chữ là  điên thật;  phong nghĩa là
điên, chỗ này chơi chữ.
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no� i đệ�n kho� ng phạ� i lạ�  ‘điệ�n thạ�� t’, kho� ng phạ� i co�  y�  no� i
nhừ thệ� , mạ�  co�  y�  lạ�  ‘tu chạ�n’. Vạ�� y chạ�n phong lạ�  gí�? To� i
no� i  rạHng  trong nhừ$ ng ngừớ� i  tu  luyệ��n,  thí�  mừớ� i  vạ�n
ngừớ� i mớ� i co�  mo�� t ngừớ� i nhừ thệ� , cừ� c ky�  hiệ�m thạ�y. Do
đo�  no�  kho� ng co�  tí�nh pho(  biệ�n, cu$ ng kho� ng tạ� o nệ�n ạ�nh
hừớ� ng xạ$  ho�� i.

“Chạ�n phong” tho� ng thừớ� ng co�  mo�� t điệ)u kiệ��n tiệ�n
quyệ� t, đo�  lạ�  vi� nạ�y co�  cạ�n cớ hệ� t sừ� c to� t, co� n phạ� i lạ�  rạ� t
nhiệ)u  tuo( i.  Tuo( i  nhiệ)u  quạ� ,  mong  muo� n  tu  luyệ��n  lạ�
[chuyệ��n]  đạ$  muo�� n.  [Ngừớ� i]  co�  cạ�n  cớ  cừ� c  ky�  to� t
thừớ� ng lạ�  [ngừớ� i]  đệ�n đạ�y  vớ� i  sừ�  mệ��nh [nạ�o đo� ],  lạ�
[ngừớ� i] từ�  cạo tạ)ng đệ�n. Xạ$  ho�� i nạ�y cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng
ại đệ�n cu$ ng thạ�y ghệ�  sớ� , đạ)u nạ$o tạ( y ro) i thí� kho� ng co� n
nhạ�� n rạ đừớ� c ại nừ$ ạ. Vạ�o đệ�n hoạ�n cạ�nh xạ$  ho�� i ngừớ� i
thừớ� ng, thí� nhừ$ ng cạn nhiệ4u cu� ạ ngừớ� i tạ đo� i vớ� i vi� ạ� y,
sệ$  lạ�m vi� ạ� y [coi] tro� ng dạnh, [coi] tro� ng lớ� i, cuo� i cu� ng
rớ� t xuo� ng, ví$nh việ4n kho� ng biệ� t ngạ�y nạ�o cạ� t đạ)u lệ�n
đừớ� c nừ$ ạ; do vạ�� y kho� ng ại dạ�m đệ�n đạ�y, ại cu$ ng ghệ�
sớ� . [Nhừng cu$ ng] co�  loạ� i ngừớ� i đệ�n; sạu khi đệ�n đạ�y, vi�
nạ�y ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng quạ�  thừ� c hừ ho� ng, [vạ� ] thạ�� t sừ�
phạ� i rớ� t xuo� ng, suo� t đớ� i đạ$  lạ�m kho� ng í�t chuyệ��n xạ�u.
Khi con ngừớ� i tạ so� ng mạ�  trạnh giạ�nh lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n
thí� sệ$  lạ�m rạ� t nhiệ)u điệ)u xạ�u, sệ$  mạ0 c nớ�  rạ� t nhiệ)u thừ� .
Sừ phu�  cu� ạ  vi�  nạ�y  thạ�y  rạHng cạ�  nhạ�n  ạ� y  sệ$  phạ� i  rớ� t
xuo� ng. Tuy nhiệ�n vi� ạ� y lạ�  [ngừớ� i] co�  quạ�  vi�, kho� ng thệ(
đệ(  vi� ạ� y rớ� t xuo� ng tuy�  tiệ��n nhừ thệ�  đừớ� c! Lạ�m thệ�  nạ�o
đạ�y? Lo lạ0m, kho� ng co�  cạ� ch nạ�o khạ� c đệ(  bạ�o vi� nạ�y tu
luyệ��n, mạ�  lu� c ạ� y biệ� t tí�m sừ phu�  ớ�  đạ�u? Vi� ạ� y phạ� i quạy
lạ� i từ�  đạ)u, phạ� i vạ$ng ho) i tu. Nhừng no� i chuyệ��n sạo dệ4
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vạ�� y? Tuo( i đạ$  nhiệ)u ro) i, tu cu$ ng lạ�  [chuyệ��n] đạ$  muo�� n,
mạ�  biệ� t đệ�n đạ�u đệ(  tí�m co� ng phạ�p tí�nh mệ��nh song tu
đạ�y?

Cạ)n phạ� i lạ�  ngừớ� i co�  cạ�n cớ to� t phi thừớ� ng, vạ�  lạ�  ớ�
tí�nh  huo� ng  cừ� c  ky�  đạ�� c  thu�  nạ�y,  thí�  mớ� i  du� ng  đệ�n
phừớng phạ�p  lạ�m cho vi�  ạ� y  điệ�n.  Nghí$ạ  lạ� ,  [chí�  khi]
tuyệ�� t  đo� i  kho� ng co� n hy vo� ng, ớ�  tí�nh huo� ng bạ�n thạ�n
kho� ng thệ(  từ�  quạy trớ�  vệ) ,  thí�  mớ� i  việ��n  đệ�n  phừớng
phạ�p nạ�y, từ� c lạ�  lạ�m cho vi� ạ� y điệ�n, lạ�m cho mo�� t cho4
nạ�o đo�  cu� ạ đạ� i nạ$o vi� ạ� y phạ� i bệ�  tạ0 c. Ví� nhừ con ngừớ� i
chu� ng tạ sớ�  lạ� nh, sớ�  bạ(n; vạ�� y lạ�m cho vi� ạ� y co�  bo��  phạ�� n
sớ�  lạ� nh cu� ạ đạ� i nạ$o bi� bệ�  tạ0 c, lạ�m cho vi� ạ� y co�  bo��  phạ�� n
sớ�  bạ(n cu$ ng bệ�  tạ0 c lạ� i.  Sạu khi lạ�m cho vi� nạ�y bệ�  tạ0 c
mo�� t  so�  bo��  phạ�� n ro) i,  thí�  cạ� i  tinh thạ)n cu� ạ cạ�  nhạ�n ạ� y
xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ) ,  đu� ng lạ�  điệ�n điệ�n ro)  ro) .  Tuy nhiệ�n
loạ� i  ngừớ� i  nạ�y  tho� ng  thừớ� ng  kho� ng  lạ�m  điệ)u  xạ�u,
kho� ng  [nhu� c]  mạ�  ngừớ� i  cu$ ng  kho� ng  đạ�nh  ngừớ� i,
thừớ� ng hạy lạ�m điệ)u to� t. Nhừng vi� ạ� y đo� i vớ� i bạ�n thạ�n
lạ� i  rạ� t tạ�n kho� c. Bớ� i ví�  vi�  nạ�y kho� ng biệ� t  lạ� nh, do đo�
mu� ạ  Đo� ng  vi�  ạ� y  chạ�n  kho� ng  chạ� y  trệ�n  tuyệ� t,  mạ�� c
phong phạnh, ro) i bi� co� ng đệ�n mừ� c chạ�n nừ� t nệ�  rí� mạ�u;
bớ� i ví� vi� nạ�y kho� ng biệ� t bạ(n, vi� ạ� y dạ�m ạ�n cạ�  phạ�n, vi�
ạ� y  dạ�m uo� ng cạ�  nừớ� c  tiệ(u.  Quạ�  khừ�  to� i  co�  biệ� t  mo�� t
ngừớ� i nhừ thệ� , ngạy cạ�  cu� c phạ�n ngừ� ạ đo� ng cừ� ng ngạ0 c
cạ�  lạ� i, o� ng ạ� y cu$ ng gạ�� m nhừ thệ(  lạ�  thớm [ngon] lạ0m; vi�
ạ� y  co�  thệ(  chi�u  nhừ$ ng  thừ�  kho(  mạ�  ngừớ� i  thừớ� ng  ớ�
trạ� ng thạ� i  tí�nh tạ�o kho� ng thệ(  chi�u đừớ� c.  Chừ vi�  nghí$
xệm vi�  ạ� y  bi�  điệ�n ro) i  gạ�� p  bạo nhiệ�u to�� i  kho(  rạ� t  lớ� n;
đừớng  nhiệ�n  ho�  thừớ� ng  kệ�m  thệo  co�  co� ng  nạ�ng;
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thừớ� ng lạ�  cạ� c cu�  bạ� . Trừớ� c đạ�y [co�  mo�� t] cu�  bạ�  co�  chạ�n
bo�  buo�� c  nho�  lạ� i,  vạ�� y  mạ�  từớ� ng cạo hớn hại  mệ� t,  bạ�
nhạ�y mo�� t cạ� i lạ�  quạ ngạy. Ngừớ� i nhạ�  thạ�y bạ�  bi� điệ�n ro) i
vạ�  hạy chạ� y rạ ngoạ� i, liệ)n khoạ�  bạ�  lạ� i trong nhạ� . [Bạ� ]
đớ� i giạ nhạ�n đi vạ0ng ro) i chí� [tạy] mo�� t cạ� i lạ�  khoạ�  mớ�
tung ngạy, ro) i lạ� i đi rạ. [Ngừớ� i nhạ� ] bệ�n du� ng dạ�y xí�ch
sạ0 t tro� i lạ� i; [bạ� ] đớ� i giạ nhạ�n đi vạ0ng ro) i ru$  mo�� t cạ� i lạ�
xí�ch sạ0 t cu$ ng mớ� . Quạ�n thệ�  nạ�o cu$ ng kho� ng quạ�n đừớ� c
bạ� ; nhừ thệ�  bạ�  chi�u rạ� t nhiệ)u kho( . Ví� bạ�  chi�u kho(  đệ�n
mừ� c quạ�  ghệ�  gớ� m, nệ�n đừớ� c cu$ ng quạ�  mạ� nh mệ$ ;  bạ�
hoạ�n trạ�  cừ� c nhạnh nhừ$ ng gí� kho� ng to� t đạ$  mạ0 c nớ� . Ro� t
cuo�� c lạ�  kho� ng quạ�  bạ nạ�m, tho� ng thừớ� ng lạ�  mo�� t hoạ�� c
hại nạ�m, lạ�  vừớ� t quạ; cạ� i kho(  phạ� i chi�u ạ� y rạ� t to lớ� n.
Khi đạ$  vừớ� t quạ ro) i, [bạ� ] liệ)n hiệ(u rạ ngạy, bớ� i ví� bạ�  đạ$
đừớ� c tí�nh lạ�  tu luyệ��n xong, do đo�  lạ�� p từ� c khại co� ng, cạ� c
chu� ng thạ)n tho� ng đệ)u xuạ� t lại. Điệ)u nạ�y cừ� c ky�  hiệ�m
thạ�y, cừ� c ky�  hiệ�m thạ�y; trong li�ch sừ�  cu$ ng co�  [nhừ$ ng
ngừớ� i]  nhừ  thệ� ;  [co� n  đo� i  vớ� i]  ngừớ� i  cạ�n  cớ  bí�nh
thừớ� ng thí� kho� ng thệ(  đệ(  chừ vi� nhừ thệ�  đừớ� c. Nhừ mo� i
ngừớ� i đạ$  biệ� t co�  nhừ$ ng vi� tạ�ng điệ�n, đạ� o [sy$ ] điệ�n, vạ�
trong li�ch sừ�  thừ� c sừ�  co�  [to) n tạ� i], co�  ghi chệ�p. Nhừ$ ng
[điệ(n co� ]  nhừ ‘phong tạ�ng tạ�o Tạ)n’,  cạ� c  đạ� o  sy$  điệ�n;
nhừ$ ng điệ(n co�  nhừ thệ�  co�  rạ� t nhiệ)u.

[Vệ) ]  tạ(u  hoạ�  nhạ�� p  mạ,  chu� ng to� i  no� i  khạOng đi�nh
rạHng kho� ng to) n tạ� i. Thừ�  no� i ại co�  thệ(  tạ(u hoạ� 1, nệ�u thạ�� t
sừ�  đừớ� c nhừ thệ� , to� i no� i rạHng cạ�  nhạ�n ạ� y thạ�� t xuạ� t sạ0 c.
Co�  thệ(  hạ�  miệ��ng phun lừ� ạ, [hoạ�� c] co�  thệ(  duo4 i tạy pho� ng

1 Tẩu hoả: có thể hiểu là từ  tẩu hoả trong cụm từ  tẩu hoả nhập ma,
hoặc hiểu là ‘tạo ra lửa’. Chỗ này chơi chữ.
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lừ� ạ, [hoạ�� c] chí� tạy mo�� t cạ� i liệ)n chạ�m điệ�u thuo� c, thí� to� i
no� i đo�  lạ�  co� ng nạ�ng!

Luyện công chiêu ma

‘Luyệ��n  co� ng  chiệ�u  mạ’  lạ�  gí�?  Ab y  lạ�  khi  chu� ng  tạ
luyệ��n  co� ng,  thừớ� ng dệ4  gạ�� p  mo�� t  so�  cạn nhiệ4u.  Luyệ��n
co� ng cớ�  sạo lạ� i  chiệ�u  [mớ� i]  mạ? Bớ� i  ví�  [khi]  mo�� t  cạ�
nhạ�n mong muo� n tu luyệ��n [thí�] thừ� c tệ�  rạ� t kho�  khạ�n;
chạ�n tu mạ�  kho� ng đừớ� c Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i bạ�o ho�� , thí�
chừ vi� hoạ�n toạ�n kho� ng thệ(  tu thạ�nh; hệ4  rạ kho� i cừ� ạ lạ�
chừ vi� co�  thệ(  gạ�� p nhừ$ ng vạ�n đệ)  [liệ�n quạn] đệ�n sinh
mệ��nh [so� ng chệ� t]. Nguyệ�n thạ)n con ngừớ� i lạ�  bạ� t diệ�� t;
nhừ vạ�� y chừ vi� tạ� i hoạ� t đo�� ng xạ$  ho�� i đớ� i trừớ� c, co�  thệ(  đạ$
mạ0 c nớ�  ngừớ� i tạ, nạ� t do� i ngừớ� i tạ, hoạ�� c đạ$  từ� ng lạ�m
chuyệ��n bạ� t hạ�o nạ�o đo� ; chu�  nớ�  kiạ sệ$  tí�m chừ vi�. Trong
Phạ�� t  giạ�o  giạ�ng  rạHng:  Con  ngừớ� i  so� ng  chí�nh  lạ�  [ví�]
nghiệ��p lừ� c luạ�n bạ�o. Chừ vi� nớ�  ho�  [gí�], ho�  sệ$  tí�m chừ vi�
đo� i nớ� ; nệ�u lạ� y quạ�  đi thí�  sạu nạ�y ho�  sệ$  hoạ�n lạ� i cho
chừ vi�. Con kho� ng hiệ�u thuạ�� n vớ� i chạ mệ� , [thí�] sạu sệ$
đo( i  lạ� i;  no�  luạ�n  chuyệ(n  quạ  lạ� i  nhừ  thệ� .  Tuy  nhiệ�n
chu� ng to� i thừ� c sừ�  thạ�y co�  mạ đạng cạn nhiệ4u, kho� ng
cho chừ vi� luyệ��n co� ng; no�  đệ)u co�  quạn hệ��  nhạ�n duyệ�n,
chừ�  kho� ng phạ� i vo�  duyệ�n vo�  cớ� ; nệ�u vo�  duyệ�n vo�  cớ�  thí�
kho� ng cho phệ�p no�  nhừ thệ� .

Hí�nh  thừ� c  luyệ��n  co� ng  chiệ�u  mạ  pho(  biệ�n  nhạ� t,
chí�nh lạ�  [thệ�  nạ�y]: khi chừ vi� chừạ luyệ��n co� ng, thí� hoạ�n
cạ�nh chung quạnh co� n từớng đo� i tí$nh. Ví� đạ$  ho� c co� ng,
nệ�n luo� n thí�ch luyệ��n; nhừng khi vừ� ạ vạ�o cho4  ro) i ngo) i
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đạ�  toạ� ,  thí�  đo�� t  nhiệ�n cạ�m thạ�y bệ�n ngoạ� i  kho� ng co� n
tí$nh nừ$ ạ. [Tiệ�ng] co� i o� -to�  kệ�u, ngoạ� i hạ�nh lạng co�  tiệ�ng
đi lạ� i, tiệ�ng no� i chuyệ��n, tiệ�ng sạ�� p cừ� ạ, bệ�n ngoạ� i cu$ ng
bạ�� t mạ�y thu thạnh; lạ�� p từ� c kho� ng co� n tí$nh nừ$ ạ. Hoạ�n
cạ�nh bệ�n ngoạ� i khi chừ vi� kho� ng luyệ��n co� ng co� n rạ� t to� t,
chừ  vi�  hệ4  luyệ��n  co� ng  thí�  lạ� i  nhừ  thệ� .  Co�  khạ�  nhiệ)u
ngừớ� i chu� ng tạ kho� ng thừ�  nghí$ sạ�u thệ�m, rạHng ro� t cuo�� c
đo�  lạ�  chuyệ��n gí� vạ�� y; chí� thạ�y rạ� t ky�  lạ� , vạ�  thạ�y rạ� t thạ� t
vo� ng kho� ng luyệ��n  co� ng đừớ� c.  Cạ� i  điệ)u  “ky�  lạ� ”  ạ� y  đạ$
ngạ�n trớ� ; đo�  chí�nh lạ�  mạ đạng cạn nhiệ4u chừ vi�; chu� ng
đạng sừ�  du� ng ngừớ� i [khạ� c] đệ(  cạn nhiệ4u chừ vi�. Đạ�y lạ�
hí�nh thừ� c cạn nhiệ4u đớn giạ�n nhạ� t, đạ$  đạ� t đừớ� c mu� c
đí�ch [lạ� ] kho� ng đệ(  chừ vi� tu luyệ��n. Chừ vi� luyệ��n co� ng,
chừ vi� đạ0 c Đạ� o, phạ� i chạ�ng bạo nhiệ�u thừ�  chừ vi� mạ0 c
nớ�  ro) i  chừ  vi�  kho� ng  hoạ�n  trạ� ?  Chu� ng  kho� ng  chi�u,
chu� ng sệ$  kho� ng đệ(  chừ vi� [tu] luyệ��n. Nhừng đạ�y cu$ ng
lạ�  phạ�n ạ�nh trong mo�� t  tạ)ng [nạ�o đo� ]; quạ mo�� t  [giại]
đoạ� n thớ� i giạn thí� kho� ng cho phệ�p hiệ��n từớ� ng nạ�y lạ� i
to) n tạ� i; nghí$ạ lạ�  khi mo� n nớ�  nạ�y quạ đi ro) i, thí� kho� ng
cho  phệ�p  chu� ng  lạ� i  đệ�n  cạn  nhiệ4u  nừ$ ạ.  Ví�  tu  luyệ��n
Phạ�p Luạ�n Đạ� i  Phạ�p chu� ng to� i  sệ$  tu đừớ� c từớng đo� i
nhạnh, đo�� t phạ�  vệ)  tạ)ng cu$ ng từớng đo� i nhạnh.

Co� n co�  mo�� t hí�nh thừ� c cạn nhiệ4u nừ$ ạ cu� ạ mạ. Nhừ
mo� i  ngừớ� i  đạ$  biệ� t  chu� ng  tạ  luyệ��n  co� ng  co�  thệ(  khại
thiệ�n mu� c, co�  ngừớ� i sạu khi khại thiệ�n mu� c ro) i luyệ��n
co� ng ớ�  nhạ� , liệ)n nhí�n thạ�y mo�� t so�  cạ�nh từớ� ng ghệ�  rớ� n,
nhừ$ ng bo��  mạ�� t khu� ng khiệ�p đạ�ng sớ� . Co�  thừ�  đạ)u bu�  to� c
xoạ$ , co�  thừ�  muo� n đệ�n liệ)u mạ� ng vớ� i chừ vi�,  thạ�� m chí�
co� n xuạ� t hiệ��n nhiệ)u cừ�  đo�� ng, lạ�m ngừớ� i tạ sớ�  lạ0m. Co�

Luyện công chiêu ma 269



lu� c hệ4  luyệ��n co� ng liệ)n nhí�n thạ�y ngoạ� i cừ� ạ so(  bạ�m đạ)y
nhừ$ ng thừ�  ạ� y, lạ�m ngừớ� i tạ hạ$ i lạ0m. Ví�  sạo xuạ� t hiệ��n
nhừ$ ng tí�nh huo� ng nạ�y? Đo�  đệ)u lạ�  nhừ$ ng hí�nh thừ� c cạn
nhiệ4u cu� ạ mạ. Nhừng trong mo� n Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p
cu� ạ chu� ng to� i, hí�nh thừ� c [cạn nhiệ4u] nạ�y cừ� c ky�  hiệ�m
thạ�y,  trạ�m  phạ)n  co�  mo�� t;  đạ  so�  đệ)u  kho� ng  gạ�� p  tí�nh
huo� ng nạ�y. Bớ� i ví�  no�  kho� ng co�  gí�  lạ�  to� t đo� i vớ� i luyệ��n
co� ng cu� ạ chu� ng tạ, do đo�  kho� ng cho phệ�p chu� ng cho� n
hí�nh thừ� c nạ�y đệ(  cạn nhiệ4u chừ vi�.  Tạ� i  co� ng phạ�p tu
luyệ��n  tho� ng  thừớ� ng,  sừ�  việ�� c  nạ�y  chí�nh  lạ�  mo�� t  hiệ��n
từớ� ng pho(  biệ�n nhạ� t, lạ� i co� n duy trí� trong thớ� i giạn rạ� t
lạ�u. Co�  ngừớ� i chí�nh ví� điệ)u nạ�y mạ�  kho� ng luyệ��n co� ng
đừớ� c,  khiệ�p sớ�  ghệ�  lạ0m.  Luyệ��n  co� ng đệ�m khuyạ đệ)u
cho� n hoạ�n cạ�nh rạ� t yệ�n tí$nh, liệ)n thạ�y mo�� t ngừớ� i đừ� ng
ngạy đạHng trừớ� c, ngừớ� i chạOng rạ ngừớ� i quy�  chạOng rạ
quy� , [nệ�n] sớ�  quạ�  kho� ng dạ�m luyệ��n nừ$ ạ. Trong Phạ�p
Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p  cu� ạ  chu� ng  tạ  bí�nh  thừớ� ng  kho� ng  co�
hiệ��n  từớ� ng nạ�y;  nhừng cu$ ng co�  nhừ$ ng ngừớ� i  rạ� t  cạ�
biệ�� t, co�  nhừ$ ng ngừớ� i tí�nh huo� ng cừ� c ky�  đạ�� c thu� .

Co� n mo�� t loạ� i nừ$ ạ lạ�  cu� ạ co� ng phạ�p no�� i ngoạ� i kiệ�m
tu;  ho�  vừ� ạ  luyệ��n  vo$  vừ� ạ  tu  no�� i;  co� ng  phạ�p  loạ� i  nạ�y
thừớ� ng hạy gạ�� p bệ�n Đạ� o giạ. Khi ại đạ$  ho� c loạ� i  co� ng
phạ�p ạ� y, tho� ng thừớ� ng sệ$  gạ�� p chu� ng loạ� i mạ nạ�y. Co� ng
phạ�p bí�nh thừớ� ng [khạ� c] kho� ng gạ�� p; chí� co�  co� ng phạ�p
no�� i ngoạ� i kiệ�m tu, co� ng phạ�p luyệ��n vo$  mớ� i gạ�� p; từ� c lạ�
co�  ngừớ� i tí�m đệ�n ho�  đệ(  ty�  vo$ . Bớ� i ví� trệ�n thệ�  giớ� i co�  rạ� t
nhiệ)u ngừớ� i tu Đạ� o,  [trong đo� ] co�  rạ� t  nhiệ)u ngừớ� i lạ�
luyệ��n vo$ , lạ�  no�� i ngoạ� i kiệ�m tu. Ngừớ� i luyệ��n vo$  ạ� y, ho�
cu$ ng co�  thệ(  tạ�ng co� ng. Tạ� i  ví�  sạo? Sạu khi ho�  vừ� t bo�
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nhừ$ ng tạ�m khạ� c, [nhừ] tạ�m dạnh lớ� i, nhừ$ ng tạ�m nhừ
thệ� ,  thí�  ho�  cu$ ng tạ�ng co� ng. Tuy nhiệ�n tạ�m trạnh đạ�u
cu� ạ  ho�  lạ� i  lạ)n  lừ$ ạ  mạ$ i  kho� ng  bo� ,  bo�  đừớ� c  cu$ ng  rạ� t
muo�� n mạ�ng; do đo�  ho�  dệ4  lạ�m sừ�  tí�nh nạ�y; đệ�n mo�� t tạ)ng
nhạ� t đi�nh vạ4n co� n xuạ� t hiệ��n [hiệ��n từớ� ng nạ�y]. Khi đạ�
toạ�  lu� c mớ mớ tí�nh tí�nh ho�  biệ� t đừớ� c ại đo�  đạng luyệ��n
co� ng, nguyệ�n thạ)n bệ�n ly thệ(  tí�m ngừớ� i tạ ty�  vo$ , xệm ại
co� ng  phu  cạo  hớn;  vạ�  xạ�y  rạ  [trạ�� n]  trạnh  đạ�u.  Tạ� i
kho� ng giạn khạ� c cu$ ng xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng nạ�y, cu$ ng
co�  [ngừớ� i] tí�m ho�  đệ(  trạnh đạ�u, đạ�nh lo�� n; nệ�u [từ�  cho� i]
no� i kho� ng đạ�nh, thí� thạ�� t sừ�  sệ$  giệ� t ho� ; [nệ�n phạ� i] đạ�nh
nhạu, đạ�nh tớ� i đạ�nh lui. Mo4 i khi ngu�  lạ� i co�  ngừớ� i tí�m
ho�  đệ(  trạnh đạ�u  ty�  vo$ ,  lạ�m cạ�  đệ�m kho� ng nghí�  ngới
đừớ� c. Ky�  thừ� c,  khi nạ�y chí�nh lạ�  lu� c đệ(  to� ng khừ�  tạ�m
trạnh đạ�u cu� ạ ho� ; nệ�u tạ�m trạnh đạ�u cu� ạ ho�  chừạ bo� ,
ho�  vạ4n mạ$ i nhừ thệ� , thí� mo�� t thớ� i giạn lạ�u, sạu mạ�y nạ�m
quạ đi cu$ ng kho� ng xuạ� t rạ kho� i tạ)ng nạ�y. Lạ�m cho cạ�
nhạ�n ạ� y  kho� ng luyệ��n  co� ng đừớ� c nừ$ ạ,  [lạ�m] thạ�n thệ(
vạ�� t chạ� t ạ� y kho� ng chi�u no( i nừ$ ạ, tinh lừ� c hạo to( n quạ�
lớ� n,  kho� ng  khệ�o  sệ$  bi�  [tạ�n]  phệ� .  Do  vạ�� y  trong co� ng
phạ�p no�� i ngoạ� i kiệ�m tu sệ$  gạ�� p tí�nh huo� ng nạ�y; ngoạ� i rạ
co� n hệ� t sừ� c pho(  biệ�n. Co� ng phạ�p tu no�� i cu� ạ chu� ng tạ
kho� ng co�  tí�nh huo� ng ạ� y, kho� ng cho phệ�p no�  xuạ� t hiệ��n.
Mo�� t so�  hí�nh thừ� c mạ�  to� i vừ� ạ giạ�ng trệ�n đạ�y đệ)u to) n tạ� i
từớng đo� i pho(  biệ�n.

Co� n mo�� t loạ� i cạn nhiệ4u nừ$ ạ cu� ạ mạ, cu$ ng lạ�  điệ)u
mạ�  ại ại cu$ ng cạ)n gạ�� p phạ� i; phạ�p mo� n cu� ạ chu� ng tạ ại
ại cu$ ng cạ)n gạ�� p phạ� i: gạ�� p ‘mạ sạ0 c’. Điệ)u nạ�y rạ� t nghiệ�m
tro� ng.  Trong  xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng  co�  sinh  hoạ� t  vớ�
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cho) ng, co�  nhừ thệ�  mớ� i sinh so� i nạ�y nớ�  đớ� i sạu nới xạ$
ho�� i  nhạ�n loạ� i.  Nhạ�n loạ� i  chí�nh lạ�  phạ� t triệ(n nhừ thệ� ;
[vạ� ] trong xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i cu$ ng co�  cạ� i ‘tí�nh’; do đo�  sừ�
tí�nh nạ�y đo� i vớ� i ngừớ� i thừớ� ng mạ�  xệ� t quạ�  lạ�  hớ� p vớ� i
luạ�n ly�  cu� ạ đạ� t trớ� i. Ví� con ngừớ� i co�  ‘tí�nh’, no� ng giạ�� n lạ�
‘tí�nh’, ừng y�  lạ�  ‘tí�nh’, yệ�u lạ�  ‘tí�nh’, hạ�� n cu$ ng lạ�  ‘tí�nh’; vui
thí�ch lạ�m điệ)u [nạ�o đo� ] lạ�  ‘tí�nh’, kho� ng thí�ch lạ�m điệ)u
[nạ�o đo� ] cu$ ng lạ�  cạ� i ‘tí�nh’ ạ� y; thạ�y ngừớ� i nạ�y hạy ngừớ� i
kiạ dớ� , yệ�u thí�ch lạ�m gí� đo�  hoạ�� c chạOng yệ�u thí�ch lạ�m gí�
đo� , hệ� t thạ�y đệ)u lạ�  ‘tí�nh’; ngừớ� i thừớ� ng chí�nh lạ�  ví� cạ� i
‘tí�nh’ ạ� y mạ�  so� ng. Nhừ vạ�� y lạ�m mo�� t ngừớ� i luyệ��n co� ng,
mo�� t ngừớ� i siệ�u thừớ� ng, thí� kho� ng thệ(  du� ng cạ� i [đạ� o] ly�
ạ� y đệ(  nhạ�� n đi�nh đừớ� c, cạ)n đo�� t phạ�  điệ)u nạ�y. Do đo�  [đo� i
vớ� i]  rạ� t  nhiệ)u  tạ�m  chạ�p  trừớ� c  xuạ� t  phạ� t  từ�  ‘tí�nh’,
chu� ng  tạ  cạ)n  xệm nhệ� ,  cuo� i  cu� ng  hoạ�n  toạ�n  vừ� t  bo� .
‘Du� c’  vạ�  ‘sạ0 c’  nhừ$ ng  thừ�  ạ� y  đệ)u  thuo�� c  vệ)  tạ�m  chạ�p
trừớ� c cu� ạ con ngừớ� i; nhừ$ ng thừ�  ạ� y đệ)u nệ�n to� ng khừ� .

Phạ�p mo� n nạ�y cu� ạ chu� ng to� i, [đo� i vớ� i] bo��  phạ�� n tu
luyệ��n  ớ�  nới ngừớ� i  thừớ� ng thí�  kho� ng bạ�o chừ vi�  lạ�m
hoạ�  thừớ� ng,  lạ�m  ni  co� ;  nhừ$ ng  ngừớ� i  trệ�  tuo( i  trong
chu� ng tạ co� n cạ)n lạ�� p giạ đí�nh. Nhừ vạ�� y chu� ng tạ đo� i xừ�
vớ� i vạ�n đệ)  nạ�y nhừ thệ�  nạ�o? To� i đạ$  giạ�ng, phạ�p mo� n
nạ�y cu� ạ chu� ng to� i lạ�  ‘trừ� c chí� nhạ�n tạ�m’, kho� ng đệ(  chừ
vi� thạ�� t sừ�  mạ� t đi nhừ$ ng gí� ớ�  nới lớ� i í�ch vạ�� t chạ� t. Chí�nh
lạ�  trạ� i  lạ� i,  chí�nh lạ�  ngạy ớ�  trong lớ� i  í�ch vạ�� t  chạ� t  nới
ngừớ� i  thừớ� ng  mạ�  ‘mạ  luyệ��n’  tạ�m  tí�nh  cu� ạ  chừ  vi�;
[điệ)u] thạ�� t sừ�  đệ)  cạo lệ�n, chí�nh lạ�  tạ�m tí�nh cu� ạ chừ vi�.
[Nệ�u] cạ� i tạ�m kiạ cu� ạ chừ vi� co�  thệ(  vừ� t bo�  đừớ� c, thí� cạ� i
gí� chừ vi� cu$ ng vừ� t bo�  đừớ� c, ớ�  nới lớ� i í�ch vạ�� t chạ� t mạ�
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bạ�o chừ vi�  vừ� t  bo�  đi,  chừ vi�  đừớng nhiệ�n sệ$  vừ� t  bo�
đừớ� c. [Co� n nệ�u] tạ�m cu� ạ chừ vi� mạ�  kho� ng vừ� t bo�  đừớ� c,
[thí�] chừ vi� kho� ng vừ� t bo�  đừớ� c gí� hệ� t; do vạ�� y mu� c đí�ch
thạ�� t sừ�  cu� ạ tu luyệ��n lạ�  tu cạ� i tạ�m nạ�y. Tu luyệ��n trong
chu� ạ ho�  cừớ$ ng chệ�  chừ vi� mạ� t đi nhừ$ ng thừ�  ạ� y, cu$ ng
chí�nh lạ�  đệ(  chừ vi� dừ� t bo�  cạ� i tạ�m nạ�y; ho�  cừớ$ ng chệ�
chừ vi�,  lạ�m chừ vi�  hoạ�n  toạ�n  đoạ� n  tuyệ�� t  vớ� i  chu� ng,
kho� ng cho chừ vi�  nghí$  đệ�n chu� ng; ho�  [thệo] cạ� ch ạ� y.
Nhừng chu� ng to� i kho� ng yệ�u cạ)u đi [thệo cạ� ch] nhừ thệ� ;
yệ�u  cạ)u  cu� ạ  chu� ng  tạ  lạ�  ngạy vớ� i  lớ� i  í�ch  vạ�� t  chạ� t  ớ�
trừớ� c mạ�� t, chừ vi� lạ�m sạo xệm chu� ng thạ�� t nhệ� ; do đo�
mo� n cu� ạ chu� ng tạ tu xuạ� t lại lạ�  vừ$ ng chạ0 c nhạ� t. Kho� ng
bạ�o chừ vi� đệ)u lạ�m hoạ�  thừớ� ng, lạ�m ni co� . Chu� ng tạ lạ�
tu luyệ��n nới ngừớ� i thừớ� ng, từớng lại co� ng phạ�p chu� ng
tạ sệ$  truyệ)n rạ cạ�ng ngạ�y cạ�ng ro�� ng, [nệ�u] ại ại cu$ ng
thạ�nh ‘hoạ�  thừớ� ng kho� ng rạ hoạ�  thừớ� ng’1, hệ4  ại luyệ��n
Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p ro) i đệ)u co�  hí�nh thừ� c nhừ thệ� , [thí�]
nhừ vạ�� y kho� ng đừớ� c. Trong luyệ��n co� ng chu� ng to� i yệ�u
cạ)u mo� i ngừớ� i: chừ vi� luyệ��n co� ng, ạ� i nhạ�n chừ vi� co�  thệ(
kho� ng luyệ��n  co� ng,  [thí�  chí�]  ví�  luyệ��n  co� ng mạ�  hại  vớ�
cho) ng  ly  ho� n  lạ�  kho� ng  đừớ� c.  Nghí$ạ  lạ�  chu� ng  tạ  coi
chuyệ��n  nạ�y  thạ�� t  nhệ� ;  chừ vi�  kho� ng thệ(  coi  tro� ng no�
kiệ(u nhừ ngừớ� i thừớ� ng đừớ� c. Nhạ� t lạ�  hiệ��n nạy ngoạ� i
xạ$  ho�� i cạ� i go� i lạ�  ‘giạ� i pho� ng tí�nh [du� c]’, [vạ� ] nhừ$ ng thừ�
đo)  khiệ�u  dạ�m đạng cạn nhiệ4u  đệ�n  ngừớ� i  tạ.  Mo�� t  so�
ngừớ� i  thạ�y  no�  [quạn]  tro� ng  lạ0m;  chu� ng  tạ  lạ�  ngừớ� i
luyệ��n co� ng, thí� phạ� i coi no�  thạ�� t nhệ� .

1 Bất  thị  hoà  thượng  đích  hoà  thượng:  hoà  thượng  không  ra  hoà
thượng, hoà thượng nửa mùa, hoà thượng không xuất gia.
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Tạ� i cạo tạ)ng mạ�  nhí�n, [ho� ] no� i rạHng ngừớ� i thừớ� ng
ớ�  xạ$  ho�� i đo� i vớ� i bu� n đạ� t quạ�  lạ�  kho� ng ngạ� i bạ(n, ớ�  mạ�� t
đạ� t mạ�  chới nghi�ch bu� n đạ� t vạ�� y. Chu� ng to� i [đạ$ ] giạ�ng,
rạHng chừ vi� kho� ng thệ(  ví� điệ)u nạ�y mạ�  lạ�m cho giạ đí�nh
bạ� t  hoạ� ;  do đo�  tạ� i  giại đoạ� n mạ�  chừ vi�  đạng co�  hiệ��n
nạy, chừ vi� coi no�  thạ�� t nhệ� , duy trí� sinh hoạ� t vớ�  cho) ng
hạ� i hoạ�  nhừ bí�nh thừớ� ng lạ�  đừớ� c ro) i; từớng lại [khi]
đệ�n mo�� t  tạ)ng nhạ� t đi�nh sệ$  co�  trạ� ng thạ� i  cu� ạ tạ)ng ạ� y;
[co� n] hiệ��n tạ� i lạ�  nhừ thệ�  nạ�y, chu� ng to� i yệ�u cạ)u chừ vi�
thừ� c hiệ��n nhừ thệ�  nạ�y lạ�  đừớ� c ro) i. Đừớng nhiệ�n kho� ng
thệ(  gio� ng nhừ trạ� ng thạ� i  cu� ạ  xạ$  ho�� i  hiệ��n  nạy,  kho� ng
đừớ� c thệ� !

Tạ� i đạ�y co� n co�  mo�� t vạ�n đệ) ; nhừ mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t,
thạ�n  thệ(  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng  chu� ng  tạ  co�  nạ�ng  lừớ� ng.
Hiệ��n  nạy 80%–90% nhừ$ ng ngừớ� i  trong chu� ng tạ  từ�
lớ� p ho� c nạ�y vệ)  sạu, kho� ng chí�  hệ� t bệ��nh, mạ�  co� n xuạ� t
[hiệ��n] co� ng; do đo�  trệ�n thạ�n thệ(  mạng thệo nạ�ng lừớ� ng
rạ� t lớ� n mạ� nh. Co� ng mạ�  chừ vi�  mạng thệo so vớ� i tạ�m
tí�nh cu� ạ chừ vi� kho� ng từớng ừ� ng. Hiệ��n tạ� i chừ vi� tạ� m
thớ� i  [co� ] co� ng cạo hớn; giu� p chừ vi�  lạ�� p từ� c nạ�ng cạo
lệ�n; [co� n] hiệ��n nạy đạng đệ)  cạo tạ�m tí�nh cu� ạ chừ vi�.
Dạ)n dạ)n [tạ�m tí�nh] chừ vi� sệ$  lệ�n đệ�n thệo, đạ�m bạ�o no�� i
trong mo�� t [giại] đoạ� n thớ� i giạn thí� [tạ�m tí�nh] chừ vi� sệ$
lệ�n đệ�n thệo; do đo�  chu� ng to� i lạ�m việ�� c nạ�y từ�  trừớ� c;
nghí$ạ lạ�  chừ vi� co�  nạ�ng lừớ� ng nhạ� t đi�nh. Bớ� i ví�  nạ�ng
lừớ� ng tu luyệ��n xuạ� t lại từ�  chí�nh Phạ�p lạ�  thuạ)n chí�nh từ�
bi, do đo�  mo� i ngừớ� i ngo) i tạ� i đạ�y đệ)u cạ�m giạ� c thạ�y mo�� t
trừớ� ng hoạ�  ạ� i từ�  bi. To� i luyệ��n co� ng vo� n tu luyệ��n nhừ
thệ� ,  to� i  mạng thệo [mí�nh]  nhừ$ ng thừ�  ạ� y.  Mo� i  ngừớ� i
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ngo) i ớ�  đạ�y đệ)u cạ�m thạ�y rạ� t hạ� i hoạ� ,  trong từ từớ� ng
cu� ạ ngừớ� i tạ kho� ng co�  tạ�  niệ��m, ngạy cạ�  hu� t thuo� c cu$ ng
kho� ng nghí$ tớ� i. Trong từớng lại chừ vi� chiệ(u thệo yệ�u
cạ)u cu� ạ Đạ� i Phạ�p chu� ng to� i mạ�  thừ� c hạ�nh, thí� co� ng mạ�
chừ vi�  tu luyệ��n  xuạ� t  lại  đừớ� c sạu nạ�y cu$ ng nhừ thệ� .
Tuy�  thệo  co� ng  lừ� c  cu� ạ  chừ  vi�  kho� ng  ngừ� ng  tạ�ng
trừớ� ng, thí�  khi ạ� y nạ�ng lừớ� ng tạ�n xạ�  cu� ạ co� ng mạng
thệo trệ�n thạ�n thệ(  chừ vi� cu$ ng rạ� t lớ� n mạ� nh. Ngạy cạ�
khi kho� ng co�  đừớ� c  sừ�  lớ� n  mạ� nh ạ� y,  [thí�]  mo�� t  ngừớ� i
thừớ� ng, ớ�  trong phạ� m vi trừớ� ng cu� ạ chừ vi�,  hoạ�� c khi
chừ vi�  ớ�  nhạ� ,  thí�  chừ vi�  cu$ ng co�  thệ(  ừớ� c  chệ�  ngừớ� i
khạ� c. Thạ�n nhạ�n ớ�  nhạ�  chừ vi� đệ)u co�  thệ(  chi�u sừ�  ừớ� c
chệ�  cu� ạ chừ vi�.  Tạ� i sạo? Chừ vi� cu$ ng kho� ng cạ)n đo�� ng
niệ��m; bớ� i ví� trừớ� ng ạ� y lạ�  thuạ)n chí�nh hoạ�  ạ� i, từ�  bi, lạ�
trừớ� ng cu� ạ chí�nh niệ��m; do đo�  ngừớ� i tạ kho� ng dệ4  nghí$
đệ�n điệ)u xạ�u, kho� ng dệ4  lạ�m nhừ$ ng chuyệ��n kho� ng to� t;
sệ$  [phạ� t huy] tạ� c du� ng nhừ thệ� .

Ho� m vừ� ạ ro) i to� i co�  giạ�ng ‘Phạ�� t quạng pho(  chiệ�u, lệ4
nghí$ạ việ�n minh’, nghí$ạ lạ�  nạ�ng lừớ� ng tạ�n xạ�  từ�  thạ�n
thệ(  chu� ng tạ  co�  thệ(  [điệ)u]  chí�nh lạ� i  hệ� t  thạ�y  nhừ$ ng
trạ� ng thạ� i kho� ng đu� ng đạ0n. Nhừ vạ�� y dừớ� i tạ� c du� ng cu� ạ
trừớ� ng nạ�y, khi chừ vi� kho� ng nghí$ gí� đệ�n chuyệ��n ạ� y, thí�
vo�  hí�nh trung cu$ ng ừớ� c chệ�  ạ� i nhạ�n cu� ạ chừ vi�. Chừ vi�
kho� ng đo�� ng niệ��m, chừ vi� cu$ ng sệ$  kho� ng đo�� ng niệ��m ạ� y,
thí�  ho�  cu$ ng  kho� ng  nghí$  đệ�n.  Tuy  nhiệ�n  [no� ]  kho� ng
tuyệ�� t đo� i; ớ�  hoạ�n cạ�nh hiệ��n tạ� i, mo�� t khi bạ�� t TV lệ�n xệm,
thí� cạ� i gí� cu$ ng co� , dệ4  lạ�m cho ngừớ� i tạ khớ� i du� c vo� ng.
Tuy nhiệ�n ớ�  tí�nh huo� ng tho� ng thừớ� ng, chừ vi�  co�  thệ(
khớ� i tạ� c du� ng ừớ� c chệ�  nhừ thệ� . Từớng lại khi tu luyệ��n

Luyện công chiêu ma 275



ớ�  cạo tạ)ng, kho� ng cạ)n to� i bạ�o chừ vi�,  chừ vi�  từ�  mí�nh
[cu$ ng] sệ$  biệ� t [cạ)n] lạ�m thệ�  nạ�o, lu� c ạ� y sệ$  co�  trạ� ng thạ� i
khạ� c; duy trí� sinh hoạ� t hạ� i hoạ� . Do đo� , vệ)  chuyệ��n nạ�y
chừ vi� kho� ng cạ)n coi tro� ng quạ� ; nệ�u chừ vi� đệ(  tạ�m thạ� i
quạ�  thí�  cu$ ng thuo�� c vệ)  chạ�p trừớ� c. Giừ$ ạ vớ�  cho) ng vớ� i
nhạu thí� kho� ng co�  vạ�n đệ)  vệ)  ‘sạ0 c’, nhừng co�  ‘du� c vo� ng’;
chừ vi� coi no�  thạ�� t nhệ� , trong tạ�m cạ�n bạHng lạ�  đừớ� c ro) i.

Vạ�� y  gạ�� p ‘mạ sạ0 c’  nhừ thệ�  nạ�o? Nệ�u nhừ đi�nh lừ� c
cu� ạ  chừ vi�  chừạ đu� ,  chừ vi�  sệ$  [thạ�y  no� ]  xuạ� t  hiệ��n  ớ�
trong mo�� ng khi ngu� ; chí�nh lu� c chừ vi� ngu�  hoạ�� c chí�nh
vạ�o lu� c chừ vi� đạ�  toạ� ,  liệ)n đo�� t nhiệ�n xuạ� t hiệ��n: [nệ�u]
chừ vi� lạ�  nạm thí� sệ$  xuạ� t hiệ��n my$  nừ$ , nệ�u chừ vi� lạ�  nừ$
thí� sệ$  xuạ� t hiệ��n mo�� t trạng nạm từ�  mạ�  chừ vi� hạHng tớ
từớ� ng, nhừng ho�  kho� ng mạ�� c chu� t gí�.  Nệ�u chừ vi�  mạ�y
đo�� ng niệ��m đạ)u mo�� t cạ� i, thí� co�  thệ(  tiệ� t rạ, sệ$  trớ�  thạ�nh
sừ�  thừ� c. Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ coi, chu� ng tạ luyệ��n co� ng,
khí�  cu� ạ  tinh  huyệ� t  lạ�  du� ng  đệ(  luyệ��n  mệ��nh;  chừ  vi�
kho� ng thệ(  cừ�  mạ$ i tiệ� t rạ nhừ thệ� . Đo) ng thớ� i cạ� i quạn
[khạ�o  nghiệ��m]  ‘sạ0 c  du� c’  ạ� y  chừ vi�  chừạ co�  vừớ� t  quạ
đừớ� c; nhừ thệ�  co�  đừớ� c kho� ng? Do đo�  to� i giạ�ng vạ�n đệ)
nạ�y cho chừ vi�, ại ại cu$ ng sệ$  gạ�� p, bạ�o đạ�m lạ�  sệ$  gạ�� p. Khi
to� i giạ�ng Phạ�p, to� i lạ� y mo�� t nạ�ng lừớ� ng rạ� t mạ� nh đừạ
vạ�o nạ$o cu� ạ chừ vi�.  Chừ vi�  rạ kho� i cừ� ạ co�  thệ(  kho� ng
nghí$  rạ  đừớ� c  điệ)u  to� i  giạ�ng  cu�  thệ(  lạ�  nhừ$ ng  gí�;  tuy
nhiệ�n khi chừ vi� thừ� c sừ�  gạ�� p vạ�n đệ) , chừ vi� sệ$  nghí$ lạ� i
đừớ� c lớ� i to� i đạ$  giạ�ng. Chí� cạ)n chừ vi� coi bạ�n thạ�n mí�nh
lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng, thí�  đu� ng thớ� i điệ(m ạ� y chừ vi�  sệ$
nghí$  rạ đừớ� c,  [nệ�n]  chừ vi�  co�  thệ(  ừớ� c  chệ�  bạ�n  thạ�n
mí�nh, cạ� i quạn nạ�y chừ vi� co�  thệ(  vừớ� t quạ đừớ� c. Nệ�u
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nhừ vừớ� t quạn [lạ)n] thừ�  nhạ� t kho� ng đừớ� c, quạn [lạ)n]
thừ�  hại sệ$  rạ� t kho�  giừ$  đừớ� c vừ$ ng. Tuy nhiệ�n co�  nhừ thệ�
nạ�y, lạ)n thừ�  nhạ� t kho� ng quạ đừớ� c, tí�nh rạ ro) i ho� i tiệ�c
ghệ�  gớ� m kho� n thạ�u; thí� co�  thệ(  tạ�m ly�  ạ� y, trạ� ng thạ� i ạ� y
cu� ạ chừ vi�, cu$ ng sệ$  nhạ�n sạ�u thệ�m ạ�n từớ� ng trong từ
từớ� ng chừ vi�; khi gạ�� p lạ� i vạ�n đệ) , chừ vi� sệ$  giừ$  [mí�nh]
đừớ� c vừ$ ng, co�  thệ(  vừớ� t quạ đừớ� c. Co� n nệ�u co�  ngừớ� i
kho� ng vừớ� t quạ đừớ� c, cu$ ng kho� ng đệ(  y� , thí� sạu nạ�y sệ$
cạ�ng kho�  giừ$  vừ$ ng hớn; đạ�m bạ�o lạ�  nhừ vạ�� y.

Hí�nh thừ� c nạ�y [cu$ ng] co�  cạn nhiệ4u cu� ạ mạ, cu$ ng co�
sừ phu�  diệ4n vạ�� t  hoạ�  vạ�� t  đệ(  khạ�o  nghiệ��m chừ vi�;  hại
hí�nh thừ� c ạ� y đệ)u to) n tạ� i, bớ� i ví� ại ại cu$ ng cạ)n vừớ� t quạ
quạn nạ�y. Chu� ng tạ bạ0 t đạ)u tu luyệ��n từ�  ngừớ� i thừớ� ng,
bừớ� c đi thừ�  nhạ� t chí�nh lạ�  cạ� i quạn nạ�y, ại ại cu$ ng gạ�� p.
To� i nệ�u mo�� t ví� du�  cho chừ vi�, ho) i [to� i] dạ� y ớ�  lớ� p ho� c tạ� i
Vu$  Hạ�n co�  mo�� t ho� c việ�n nhừ thệ� , mo�� t cạ�� u thạnh niệ�n
bạ mừới tuo( i. To� i vừ� ạ giạ�ng bạ� i nạ�y trệ�n lớ� p xong, cạ�� u
nạ�y vệ)  nhạ�  ngo) i đạ�  toạ� , lạ�� p từ� c [nhạ�� p] đi�nh. Đi�nh tru�  lạ� i
xong, đo�� t nhiệ�n nhí�n thạ�y bệ�n nạ�y xuạ� t hiệ��n Phạ�� t A Di
Đạ� ,  bệ�n  kiạ xuạ� t  hiệ��n  Lạ$o Từ� .  Đo�  lạ�  điệ)u cạ�� u  ạ� y  no� i
trong tạ�m đạ0 c thệ(  ho�� i. [Ho� ] xuạ� t hiệ��n xong, [đừạ mạ0 t]
nhí�n cạ�� u ạ� y mạ�  kho� ng no� i gí� cạ� , ro) i ạ(n đi [biệ�n mạ� t]. Lạ� i
xuạ� t hiệ��n Bo)  Tạ� t Quạ�n A� m, trong tạy cạ)m chiệ�c bí�nh; từ�
chiệ�c bí�nh ạ� y bạy rạ mo�� t lạ�n kho� i trạ0ng. Cạ�� u nạ�y đạng
ngo) i đo�  đạ�  toạ� ,  nhí�n thạ�y thạ�� t  ro$  rạ�ng; cạ�� u tạ rạ� t cạo
hừ� ng. Lạ�� p từ� c [lạ�n kho� i] hoạ�  thạ�nh mo�� t so�  my$  nừ$ , my$
nừ$  ạ� y  lạ�  nhừ$ ng phi  thiệ�n  bạy lừớ� n,  tro� ng nhạ� t  mừ� c
xinh đệ�p. Nhạ�y mu� ạ cho cạ�� u tạ, nhừ$ ng vu$  điệ��u tro� ng
thạ�� t khạ�  ạ� i! Cạ�� u nạ�y từ�  nghí$: ‘Mí�nh luyệ��n co� ng nới nạ�y,
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Bo)  Tạ� t Quạ�n A� m thừớ� ng tạ�� ng cho mí�nh, hoạ�  mạ�y co�  my$
nừ$  cho mí�nh coi, mạ�y co�  phi thiệ�n bạy lừớ� n nhạ�y mu� ạ
cho mí�nh’. Đu� ng lu� c cạ�� u tạ nghí$ cạo hừ� ng nhạ� t, thí� lạ�� p
từ� c nhừ$ ng my$  nừ$  kiạ [trớ�  nệ�n] kho� ng mạ�� c chu� t gí�, thừ� c
hiệ��n mo�� t so�  đo�� ng tạ� c, đệ�n vi�n co(  o� m lừng. Tạ�m tí�nh cu� ạ
ho� c việ�n chu� ng tạ đệ)  cạo rạ� t nhạnh, lu� c ạ� y cạ�� u thạnh
niệ�n liệ)n cạ�nh giạ� c, điệ)u mạ�  cạ�� u ạ� y nghí$ đệ�n trừớ� c nhạ� t
lạ� :  ‘To� i  kho� ng  phạ� i  ngừớ� i  bí�nh  thừớ� ng,  to� i  lạ�  ngừớ� i
luyệ��n  co� ng; cạ� c  vi�  chớ�  đo� i  xừ�  vớ� i  to� i  nhừ thệ� ;  to� i  lạ�
[ngừớ� i]  tu Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p’.  Niệ��m đạ)u  vừ� ạ  xuạ� t
khớ� i,  “xoệ� t”  [mo�� t  cạ� i]  lạ�� p  từ� c  tạ� t  cạ�  đệ)u  biệ�n  mạ� t;
nguyệ�n [chu� ng] lạ�  huyệ4n hoạ�  mạ�  thạ�nh. Sạu đo�  Phạ�� t A
Di Đạ�  vạ�  Lạ$o Từ�  lạ� i xuạ� t hiệ��n lạ� i. Lạ$o Từ�  lạ� y tạy tro�  vạ�o
cạ�� u  thạnh niệ�n,  vừ� ạ  cừớ� i  vừ� ạ  no� i  vớ� i  Phạ�� t  A  Di  Đạ�
rạHng: ‘Nhu�  từ�  khạ�  giạ�o dạ$ ’. Từ� c lạ�  cạ�� u tiệ(u từ�  nạ�y đừớ� c,
co�  thệ(  dạ� y do4  đừớ� c.

Tạ� i  li�ch sừ�  hoạ�� c  tạ� i  kho� ng giạn cạo tạ)ng,  mạ�  xệ� t
[mo�� t] ngừớ� i co�  thệ(  tu hạy kho� ng, [thí�] coi nhừ$ ng thừ�
du� c vo� ng vạ�  sạ0 c cu� ạ ngừớ� i ạ� y [lạ� ] rạ� t chu�  yệ�u; do vạ�� y
chu� ng tạ thạ�� t sừ�  phạ� i coi nhừ$ ng thừ�  ạ� y thạ�� t nhệ� . Tuy
nhiệ�n chu� ng tạ tu luyệ��n tạ� i ngừớ� i thừớ� ng, kho� ng yệ�u
cạ)u chừ vi� đoạ� n tuyệ�� t hoạ�n toạ�n vớ� i no� ; í�t nhạ� t trong
giại đoạ� n nạ�y, chừ vi� phạ� i coi no�  thạ�� t nhệ� , kho� ng đừớ� c
lạ� i gio� ng nhừ trừớ� c đạ�y. Lạ�m ngừớ� i luyệ��n co� ng thí� cạ)n
phạ� i  nhừ vạ�� y.  Hệ4  trong khi luyệ��n co� ng mạ�  xuạ� t hiệ��n
cạn nhiệ4u nạ�y, cạn nhiệ4u kiạ, [thí�] chừ vi� phạ� i tí�m xệm
nguyệ�n  nhạ�n  [ớ� ]  bạ�n  thạ�n  mí�nh,  chừ vi�  co� n  điệ)u  gí�
chừạ vừ� t bo�  đừớ� c kho� ng.
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Tự tâm sinh ma

Cạ� i gí� go� i lạ�  ‘từ�  tạ�m sinh mạ’? Thạ�n thệ(  con ngừớ� i
tạ� i cạ� c tạ)ng kho� ng giạn đệ)u co�  mo�� t trừớ� ng vạ�� t chạ� t to) n
tạ� i, trong mo�� t trừớ� ng đạ�� c thu� , [thí�] hệ� t thạ�y nhừ$ ng gí�
trong vu$  tru�  đệ)u chiệ�u xạ�  lệ�n trừớ� ng kho� ng giạn nạ�y
cu� ạ chừ vi�  từớng từ�  nhừ bo� ng ạ�nh; tuy lạ�  bo� ng ạ�nh,
nhừng cu$ ng lạ�  to) n tạ� i vạ�� t chạ� t. Hệ� t thạ�y mo� i thừ�  trong
trừớ� ng kho� ng giạn cu� ạ  chừ vi�  đệ)u  nghệ thệo sừ�  chi
pho� i từ�  y�  thừ� c cu� ạ đạ� i nạ$o chừ vi�; nghí$ạ lạ� , [khi] chừ vi�
du� ng thiệ�n mu� c đệ(  nhí�n, tí$nh tí$nh kho� ng đo�� ng niệ��m mạ�
nhí�n thí� lạ�  chạ�n thừ� c; chí� cạ)n hới đo�� ng niệ��m, thí� nhừ$ ng
gí�  nhí�n thạ�y đệ)u lạ�  giạ� ;  đo�  chí�nh lạ�  ‘từ�  tạ�m sinh mạ’,
cu$ ng  go� i  lạ�  ‘tuy�  tạ�m nhi  hoạ� ’.  Chí�nh  lạ�  ví�  co�  nhừ$ ng
ngừớ� i  luyệ��n  co� ng từ�  ho�  kho� ng thệ(  từ�  đạ�� t  mí�nh lạ�m
ngừớ� i luyệ��n co� ng, kho� ng thệ(  từ�  mí�nh giừ$  lạ� y mí�nh; ho�
hừ$ u cạ)u vạ�o co� ng nạ�ng, chạ�p trừớ� c vạ�o tiệ(u nạ�ng tiệ(u
thuạ�� t, thạ�� m chí� chạ�p trừớ� c vạ�o nhừ$ ng gí� nghệ đừớ� c từ�
kho� ng giạn khạ� c, chạ�p trừớ� c vạ�o truy cạ)u nhừ$ ng thừ�
ạ� y; loạ� i  ngừớ� i nạ�y dệ4  từ�  tạ�m sinh mạ nhạ� t,  dệ4  bi�  rớ� t
xuo� ng nhạ� t. Bạ� t kệ(  [ho� ] đạ$  tu luyệ��n cạo đệ�n đạ�u, mo�� t
khi tí�nh huo� ng nạ�y xuạ� t hiệ��n thí� sệ$  rớ� t xuo� ng đệ�n đạ�y,
hu� y [hạ� i] đệ�n đạ�y. Đạ�y lạ�  mo�� t  vạ�n đệ)  cừ� c ky�  nghiệ�m
tro� ng. Kho� ng nhừ cạ� c phừớng diệ��n khạ� c: khạ�o nghiệ��m
tạ�m tí�nh lạ)n nạ�y nệ�u kho� ng quạ, thí� ngạ$  ro) i vừ� ng dạ�� y
bo�  lệ�n, [vạ4n] co� n co�  thệ(  tu tiệ�p đừớ� c. Nhừng xuạ� t hiệ��n
vạ�n đệ)  từ�  tạ�m sinh mạ nạ�y thí�  kho� ng đừớ� c, ngừớ� i ạ� y
đớ� i nạ�y lạ�  huy�  [bo� ] ro) i. Đạ�� c biệ�� t lạ�  nhừ$ ng ngừớ� i luyệ��n
co� ng tạ� i mo�� t tạ)ng nhạ� t đi�nh đạ$  khại thiệ�n mu� c ro) i, dệ4
xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)  nạ�y. Co� n co�  mo�� t so�  ngừớ� i bạ�n thạ�n y�
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thừ� c cu� ạ ho�  cừ�  hạy nhạ�� n cạn nhiệ4u từ�  tí�n từ� c ngoạ� i lại;
tí�n từ� c ngoạ� i lại bạ�o ho�  thừ�  gí�, ho�  liệ)n tin thừ�  nạ�y; cu$ ng
sệ$  xuạ� t  hiệ��n  vạ�n  đệ)  nạ�y.  Do  đo�  trong  chu� ng  tạ  co�
nhừ$ ng ngừớ� i đạ$  khại thiệ�n mu� c ro) i, sệ$  nhạ�� n cạn nhiệ4u
co�  đu�  loạ� i phừớng diệ��n cu� ạ cạ� c tí�n từ� c.

Chu� ng to� i nệ�u ví� du�  thệ�  nạ�y. Tu luyệ��n ớ�  tạ)ng thạ�p
mạ�  tạ�m kho� ng đo�� ng, [lạ� ] điệ)u kho�  lạ�m đừớ� c. Sừ phu�
nhừ thệ�  nạ�o co�  thệ(  chừ vi� thạ�y chừạ ro$ . Đo�� t nhiệ�n mo�� t
ho� m, chừ vi� thạ�y mo�� t vi� Đạ� i Thạ)n Tiệ�n vừ� ạ cạo vừ� ạ lớ� n
đệ�n.  Đạ� i  Thạ)n Tiệ�n nạ�y khện chừ vi�  hại cạ�u,  ro) i  dạ� y
chừ vi� vạ� i thừ� ; nệ�u chừ vi� cu$ ng nhạ�� n, thí� co� ng cu� ạ chừ
vi� đạ$  bi� loạ� n mạ� t ro) i. Hệ4  trong tạ�m cu� ạ chừ vi� cạo hừ� ng
lệ�n, nhạ�� n o� ng tạ lạ�m sừ phu� , ro) i thệo o� ng tạ ho� c; nhừng
o� ng tạ cu$ ng kho� ng đạ0 c chí�nh quạ� , ớ�  kho� ng giạn kiạ co�
thệ(  biệ�n lớ� n thu nho� . Triệ(n hiệ��n nhừ thệ�  trừớ� c mạ�� t chừ
vi�, chừ vi� nhí�n thạ�y Đạ� i Thạ)n Tiệ�n ạ� y, quạ�  lạ�  kí�ch đo�� ng!
Hệ4  tạ�m hoạn hy�  dạ�y khớ� i lệ�n, chạOng phạ� i chừ vi� sệ$  thệo
ho� c o� ng tạ? Ngừớ� i tu luyệ��n [nạ�o] giừ$  mí�nh kho� ng vừ$ ng
thí� rạ� t kho�  hoạ�  đo�� , vạ�  dệ4  từ�  huy�  [hoạ� i] bạ�n thạ�n mí�nh.
Ngừớ� i trớ� i đệ)u lạ�  Thạ)n, nhừng ho�  cu$ ng chừạ đạ0 c chí�nh
quạ� , phạ� i nhạ�� p lu� c đạ� o [luạ�n ho) i] nhừ nhạu tho� i. Chừ vi�
tuy�  tiệ��n nhạ�� n sừ phu� , [ro) i] chừ vi� phạ� i thệo o� ng ạ� y, ho� i
o� ng ạ� y đừạ chừ vi� lệ�n đệ�n đạ�u? Chí�nh o� ng tạ kho� ng đạ0 c
chí�nh quạ� ,  chạOng phạ� i chừ vi� co�  tu mạ�  nhừ kho� ng ừ?
Kệ� t quạ�  co� ng cu� ạ bạ�n thạ�n chừ vi� đạ$  loạ� n cạ�  ro) i. Con
ngừớ� i  rạ� t  kho�  kho� ng  đo�� ng  tạ�m.  To� i  bạ�o  mo� i  ngừớ� i,
rạHng  vạ�n  đệ)  nạ�y  rạ� t  nghiệ�m  tu� c;  từớng  lại  [trong]
chu� ng tạ [co� ] rạ� t nhiệ)u ngừớ� i sệ$  xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)  nạ�y.
Phạ�p to� i đạ$  giạ�ng cho chừ vi� ro) i; chừ vi� co�  thệ(  giừ$  vừ$ ng
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no�  hạy kho� ng hoạ�n toạ�n dừ� ạ vạ�o bạ�n thạ�n chừ vi�; điệ)u
to� i  giạ�ng lạ�  mo�� t  tí�nh huo� ng. Gạ�� p Giạ� c  Giạ�  cu� ạ bạ� t  kệ(
mo� n phạ� i nạ�o khạ� c cu$ ng kho� ng đo�� ng tạ�m, chí�nh lạ�  tu ớ�
mo�� t mo� n. ‘Phạ�� t  nạ�o, Đạ� o nạ�o, Thạ)n nạ�o, mạ nạ�o, đệ)u
chớ�  co�  mong đo�� ng đừớ� c cạ� i tạ�m cu� ạ to� i’, nhừ thệ�  nhạ� t
đi�nh co�  [hy] vo� ng sệ$  thạ�nh co� ng.

Từ�  tạ�m sinh mạ co� n co�  tí�nh huo� ng khạ� c: cạn nhiệ4u
gạ�� p thạ�n nhạ�n đạ$  quạ đớ� i; kho� c lo� c ní� non, bạ�o chừ vi�
lạ�m điệ)u nạ�y, điệ)u khạ� c; chuyệ��n gí� cu$ ng xuạ� t hiệ��n. Chừ
vi� co�  thệ(  kho� ng đo�� ng tạ�m? Chừ vi� yệ�u dạ�u đừ� ạ con nạ�y
lạ0m, chừ vi� yệ�u thừớng chạ mệ�  chừ vi�. Chạ mệ�  chừ vi�
đạ$  quạ đớ� i,  ho�  bạ�o  chừ vi�  lạ�m  điệ)u  gí�  đo�  …  đệ)u  lạ�
nhừ$ ng việ�� c kho� ng thệ(  lạ�m; nệ�u chừ vi� lạ�m thí� ho� ng ro) i;
ngừớ� i luyệ��n co� ng kho�  nhừ thệ�  đo� .  Ngừớ� i  tạ no� i rạHng
Phạ�� t giạ�o loạ� n ro) i, nhừ$ ng thừ�  cu� ạ Nho giạ�o đệ)u lo� t cạ�
vạ�o Phạ�� t  giạ�o; nhừ$ ng gí�  nhừ ‘hiệ�u kí�nh chạ mệ� ’, ‘tí�nh
cạ�m  con  cạ� i’  đệ)u  lo� t  cạ�  vạ�o;  trong  Phạ�� t  giạ�o  [vo� n]
kho� ng bạo hạ�m nhừ$ ng điệ)u  ạ� y.  ÝK  nghí$ạ  lạ�  gí�?  Bớ� i  ví�
sinh mệ��nh chạ�n chí�nh cu� ạ mo�� t cạ�  nhạ�n lạ�  nguyệ�n thạ)n;
ngừớ� i mệ�  sinh rạ nguyệ�n thạ)n chừ vi� mớ� i lạ�  ngừớ� i mệ�
thạ�� t sừ�  cu� ạ chừ vi�.  Chừ vi� trong lu� c đạ� o luạ�n ho) i, mệ�
cu� ạ chừ vi� lạ�  ngừớ� i, kho� ng lạ�  ngừớ� i, [so�  ạ� y] kho� ng đệ�m
đừớ� c.  Con cạ� i  cu� ạ  bạo đớ� i  chừ vi�  ho� i  co�  bạo  nhiệ�u;
cu$ ng kho� ng đệ�m đừớ� c. Ai lạ�  mệ�  chừ vi�, ại lạ�  con chừ vi�,
mo�� t khi hại mạ0 t kiạ khệ�p lạ� i [tạ�  thệ� ] thí� ại co� n nhạ�� n rạ
ại nừ$ ạ; nghiệ��p mạ�  chừ vi� nớ�  vạ4n thệo đo�  mạ�  hoạ�n trạ� .
Nhạ�n tạ� i mệ�  trung, kho� ng vừ� t bo�  đừớ� c nhừ$ ng thừ�  nạ�y.
Co�  ngừớ� i kho� ng vừ� t bo�  đừớ� c [tạ�m vệ)] con cu� ạ ho� , no� i
[no� ] to� t rạ sạo, no�  chệ� t ro) i; mệ�  ho�  to� t rạ sạo, cu$ ng chệ� t

Tự tâm sinh ma 281



ro) i; ho�  tho� ng thiệ� t muo� n chệ� t [thệo], quạ�  thạ�� t bo�  nừ� ạ
cuo�� c đớ� i co� n lạ� i đệ(  thệo nhừ$ ng ngừớ� i kiạ. Chừ vi� kho� ng
nghí$ ừ, đo�  chạOng phạ� i đệ�n giạ� y vo�  chừ vi�? Du� ng hí�nh
thừ� c ạ� y đệ(  chừ vi� chạOng co�  ngạ�y nạ�o yệ�n.

Ngừớ� i thừớ� ng co�  thệ(  kho� ng ly�  giạ� i đừớ� c: nệ�u chừ
vi�  chạ�p  trừớ� c  [vạ�o]  nhừ$ ng thừ�  ạ� y,  [thí�]  chừ vi�  hoạ�n
toạ�n  kho� ng  tu  luyệ��n  đừớ� c;  do  đo�  trong  Phạ�� t  giạ�o
kho� ng bạo hạ�m nhừ$ ng thừ�  nạ�y.  Chừ vi�  nệ�u muo� n tu
luyệ��n, thí� cạ� i ‘tí�nh’ cu� ạ con ngừớ� i cạ)n vừ� t bo� . Tạ� t nhiệ�n,
chu� ng tạ tu luyệ��n trong xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng, [thí�] hiệ�u
kí�nh chạ mệ� , dạ� y do4  con cạ� i đệ)u cạ)n phạ� i [lạ�m]; tạ� i cạ� c
hoạ�n cạ�nh đệ)u đo� i xừ�  to� t vớ� i ngừớ� i khạ� c, lạ� y Thiệ��n đạ$ i
ngừớ� i, huo� ng lạ�  thạ�n nhạ�n chừ vi�. Đo� i vớ� i ại cu$ ng vạ�� y,
đo� i vớ� i chạ mệ� , đo� i vớ� i con cạ� i đệ)u to� t, ớ�  đạ�u cu$ ng cạ�n
nhạ0 c đệ�n ngừớ� i khạ� c; cạ� i tạ�m ạ� y kho� ng phạ� i lạ�  từ�  từ,
mạ�  lạ�  tạ�m từ�  thiệ��n,  lạ�  từ�  bi.  ‘Tí�nh’ lạ�  việ�� c  cu� ạ ngừớ� i
thừớ� ng; ngừớ� i thừớ� ng lạ�  ví� ‘tí�nh’ mạ�  so� ng.

Nhiệ)u  ngừớ� i  giừ$  mí�nh  kho� ng  to� t,  tạ� o  thạ�nh  kho�
nạ�n cho tu luyệ��n. Co�  [ngừớ� i] no� i, rạHng Phạ�� t no� i vớ� i ho�
nhừ$ ng gí�. Phạ�m lạ�  no� i vớ� i chừ vi�, rạHng ho� m nạy co�  nạ� n,
sệ$  xuạ� t  hiệ��n  sừ�  kiệ��n  gí�,  chừ vi�  cạ)n  trạ�nh no�  rạ  sạo.
Hoạ�� c giạ�  ại no� i vớ� i chừ vi�  giạ� i  nhạ� t ho� m nạy so�  hiệ��u
bạo nhiệ�u, bạ�o chừ vi� đi lạ� y. Ngoạ� i trừ�  [trừớ� ng hớ� p] co�
nguy hiệ(m đệ�n sinh mệ��nh bạ�o  chừ vi�  trạ�nh nhừ thệ�
nạ�o, co� n hệ4  lạ�  bạ�o chừ vi� đạ0 c nhừ$ ng điệ)u to� t ớ�  xạ$  ho�� i
ngừớ� i  thừớ� ng  thí�  đệ)u  lạ�  mạ.  Chừ  vi�  ớ�  nới  ngừớ� i
thừớ� ng đạ0 c nhừ$ ng thừ�  to� t, kho� ng vừớ� t quạ đừớ� c mo�� t
nạ�n,  thí�  chừ vi�  kho� ng đệ)  cạo lệ�n đừớ� c.  Chừ vi�  ớ�  nới
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ngừớ� i thừớ� ng hạ�ng ngạ�y ạn nhạ�n thoạ� i mạ� i, thí� chừ vi�
tu lạ�m sạo? Nghiệ��p lừ� c cu� ạ chừ vi� chuyệ(n hoạ�  thệ�  nạ�o?
ỞQ  đạ�u co�  đừớ� c hoạ�n cạ�nh đệ(  đệ)  cạo tạ�m tí�nh chừ vi� vạ�
chuyệ(n  hoạ�  nghiệ��p  lừ� c  cu� ạ  chừ  vi�?  Mo� i  ngừớ� i  nhạ� t
đi�nh phạ� i nhớ�  lạ� y điệ(m nạ�y. Con mạ ạ�y cu$ ng khện tu� ng
chừ vi�, no� i chừ vi� thạ�� t cạo biệ� t mạ�y, no� i chừ vi� lạ�  Đạ� i
Phạ�� t cạo biệ� t mạ�y, [lạ� ] Đạ� i Đạ� o cạo biệ� t mạ�y, thạ�y rạHng
chừ vi� thạ�� t xuạ� t sạ0 c; đo�  toạ�n lạ�  giạ� . [Lạ� ] ngừớ� i tu luyệ��n
lệ�n cạo tạ)ng mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh, cạ� c chu� ng tạ�m cu� ạ
chừ vi� đệ)u phạ� i vừ� t bo� ; khi gạ�� p vạ�n đệ)  nạ�y, mo� i ngừớ� i
nhạ� t đi�nh phạ� i cạ�nh giạ� c!

Khi  chu� ng  tạ  luyệ��n  co� ng  thiệ�n  mu� c  khại  [mớ� ].
Thiệ�n mu� c khại [mớ� ] co�  cho4  kho�  tu cu� ạ thiệ�n mu� c khại
mớ� , thiệ�n mu� c kho� ng khại mớ�  co�  cho4  kho�  tu cu� ạ thiệ�n
mu� c kho� ng khại mớ� ; đệ)u kho� ng dệ4  tu luyệ��n. Thiệ�n mu� c
khại mớ�  xong, khi cạ� c chu� ng tí�n từ� c cạn nhiệ4u đệ�n chừ
vi�,  chừ vi�  sệ$  thạ�� t  sừ�  kho�  mạ�  giừ$  mí�nh đừớ� c vừ$ ng. ỞQ
kho� ng  giạn  khạ� c,  đạ�u  đạ�u  cu$ ng  long  lạnh  nhừ  chạ�u
ngo� c,  đệ�p  đệ$  phi  thừớ� ng,  to� t  đệ�p  phi  thừớ� ng;  cạ� i  gí�
cu$ ng co�  thệ(  đo�� ng tạ�m. Mo�� t khi đo�� ng tạ�m thí� co�  thệ(  chừ
vi� đạ$  nhạ�� n cạn nhiệ4u, co� ng cu� ạ chừ vi� đạ$  bi� loạ� n; tho� ng
thừớ� ng lạ�  nhừ vạ�� y. Do đo�  [vớ� i] ngừớ� i từ�  tạ�m sinh mạ,
khi giừ$  mí�nh kho� ng đừớ� c vừ$ ng, thí�  sệ$  xuạ� t hiệ��n tí�nh
huo� ng nhừ thệ�  nạ�y. No� i thí� du� , mo�� t cạ�  nhạ�n sinh rạ mo�� t
niệ��m đạ)u bạ� t chí�nh, thí� rạ� t nguy hiệ(m. Co�  mo�� t ho� m, vi�
nạ�y khại thiệ�n mu� c, vi� ạ� y nhí�n thạ�y rạ� t ro$  rạ�ng. Vi� ạ� y
nghí$: ‘Tạ� i điệ(m luyệ��n co� ng nạ�y, chí� thiệ�n mu� c cu� ạ mí�nh
lạ�  khại  mớ�  to� t  thệ� ,  mí�nh co�  lệ$  kho� ng lạ�  ngừớ� i  bí�nh
thừớ� ng thí� phạ� i? Mí�nh co�  thệ(  ho� c Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p
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cu� ạ Sừ phu�  Ly�  Ho) ng Chí�, mí�nh co�  thệ(  ho� c to� t đệ�n nhừ
thệ� , mí�nh tro�� i hớn hạOn nhừ$ ng ngừớ� i khạ� c, mí�nh co�  thệ(
kho� ng  phạ� i  ngừớ� i  bí�nh  thừớ� ng đạ�u’.  Riệ�ng suy nghí$
nạ�y đạ$  lạ�  kho� ng đu� ng ro) i. Vi� nạ�y nghí$: ‘Co�  thệ(  mí�nh lạ�
mo�� t vi� Phạ�� t, ạ� , mí�nh thừ�  từ�  coi mí�nh xệm’. Vi� nạ�y vừ� ạ
nhí�n mo�� t cạ� i liệ)n thạ�y mí�nh lạ�  Phạ�� t. Tạ� i sạo nhừ vạ�� y?
Bớ� i ví� hệ� t thạ�y vạ�� t chạ� t nạHm trong phạ� m vi cu� ạ trừớ� ng
kho� ng giạn quạnh thạ�n thệ(  cu� ạ vi� ạ� y, đệ)u thuạ�� n thệo
niệ��m đạ)u cu� ạ vi� ạ� y mạ�  diệ4n hoạ� , cu$ ng go� i lạ�  ‘tuy�  tạ�m
nhi hoạ� ’.

Nhừ$ ng thừ�  đo� i  ừ� ng đệ�n  từ�  vu$  tru� ,  đệ)u  biệ�n  hoạ�
thuạ�� n  thệo  niệ��m  đạ)u  cu� ạ  vi�  nạ�y.  Bớ� i  ví�  [nhừ$ ng  gí�]
trong phạ� m vi trừớ� ng kho� ng giạn cu� ạ vi� ạ� y đệ)u quy vệ)
vi�  ạ� y quạ�n; bo� ng hí�nh cu$ ng lạ�  to) n tạ� i  vạ�� t  chạ� t,  [nệ�n]
cu$ ng lạ� i nhừ thệ� . Vi� nạ�y nghí$: ‘Mí�nh lạ�  Phạ�� t ro) i, co�  thệ(
mí�nh đạng mạ�� c  lạ�  y  phu� c  cu� ạ  Phạ�� t’.  Nhừ vạ�� y  vi�  nạ�y
nhí�n thạ�y y phu� c mí�nh đạng mạ�� c chí�nh lạ�  y phu� c cu� ạ
Phạ�� t. ‘AK i chạ� , mí�nh đu� ng lạ�  Phạ�� t ro) i,’ lạ� y lạ�m cạo hừ� ng
ghệ�  lạ0m. ‘Mí�nh co�  thệ(  kho� ng phạ� i lạ�  mo�� t tiệ(u Phạ�� t đạ�u,’
nhí�n mo�� t cạ� i, bạ�n thạ�n lạ� i lạ�  mo�� t Đạ� i Phạ�� t. ‘Co�  khi mí�nh
cạo hớn cạ�  Ly�  Ho) ng Chí�!’ Coi thừ� , ‘AK i chạ� , mí�nh thạ�� t sừ�
cạo hớn Ly�  Ho) ng Chí�’. Cu$ ng co�  ngừớ� i từ�  tại nghệ thạ�y,
con mạ ạ�y liệ)n cạn nhiệ4u vi� nạ�y, no� i: ‘Ngạ� i co� n cạo hớn
cạ�  Ly�  Ho) ng Chí�,  Ngạ� i  cạo  hớn Ly�  Ho) ng Chí�  biệ� t  bạo
nhiệ�u lạ�  bạo nhiệ�u’. Vi� nạ�y cu$ ng tin. Chừ vi� chạOng nghí$
chừ vi� sạu nạ�y tu sạo đạ�y, chừ vi� đạ$  từ� ng tu chừạ, ại
dạ� y chừ vi�  tu? Chạ�n Phạ�� t  hạ�  xuo� ng đạ�y hạ�nh sừ�  đệ)u
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phạ� i tu lạ� i,  co� ng nguyệ�n lại1 kho� ng đừớ� c cạ�p,  chí�  bạ� t
quạ�  hiệ��n giớ�  tu nhạnh hớn. Nhừ thệ� , mo�� t khi cạ�  nhạ�n
ạ�y xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)  nạ�y ro) i, thí� vi� ạ� y rạ� t kho�  từ�  vừ� c lệ�n
đừớ� c, tạ�m ạ� y lạ�� p từ� c khớ� i lệ�n. Khớ� i lệ�n ro) i, vi� ạ� y điệ)u gí�
cu$ ng dạ�m no� i: ‘Tạ chí�nh lạ�  Phạ�� t ro) i, cạ� c ngừới kho� i cạ)n
ho� c thệo ngừớ� i  khạ� c; tạ chí�nh lạ�  Phạ�� t  ro) i,  tạ bạ�o cạ� c
ngừới lạ�m thệ�  nạ�y thệ�  kiạ.’ Vi� ạ� y trớ�  thạ�nh nhừ thệ� .

Tạ� i  Trừớ� ng  Xuạ�n  chạOng  phạ� i  chu� ng  tạ  cu$ ng  co�
ngừớ� i nhừ vạ�� y? Bạn đạ)u lạ�  cạ�  nhạ�n rạ� t  đừớ� c, nhừng
sạu lạ� i  trớ�  thạ�nh sừ�  việ�� c  nhừ thệ� .  Anh tạ  [cho rạHng
mí�nh] lạ�  Phạ�� t, cuo� i cu� ng thí� ạnh tạ cạo hớn mo� i ngừớ� i;
chí�nh lạ�  ngừớ� i kho� ng giừ$  mí�nh đừớ� c vừ$ ng, khớ� i tạ�m
chạ�p trừớ� c tạ� o thạ�nh nhừ vạ�� y. Tạ� i sạo xuạ� t hiệ��n hiệ��n
từớ� ng nạ�y? Trong Phạ�� t giạ�o giạ�ng: bạ� t kệ(  chừ vi� nhí�n
thạ�y gí�, chừ vi� chớ�  quạn tạ�m chu� ng, đệ)u lạ�  mạ huyệ4n,
chừ vi� chí� quạn tạ�m từ�  mí�nh nhạ�� p đi�nh tu lệ�n. Ví� sạo
ho�  kho� ng đệ(  chừ vi� nhí�n, kho� ng đệ(  chừ vi� chạ�p trừớ� c
vạ�o nhừ$ ng thừ�  ạ� y? Ho�  sớ�  xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)  nạ�y. Trong
tu luyệ��n Phạ�� t giạ�o kho� ng co�  phừớng phạ�p tạ�ng cừớ� ng
tu luyệ��n, trong kinh thừ cu$ ng kho� ng co�  chí� đạ� o chừ vi�
thoạ� t  kho� i  điệ)u  ạ� y  nhừ  thệ�  nạ�o.  Thí�ch  Cạ  Mạ�u  Ni
đừớng thớ� i kho� ng giạ�ng Phạ�p nạ�y; ví� đệ(  trạ�nh vạ�n đệ)
từ�  tạ�m  sinh  mạ,  tuy�  tạ�m  nhi  hoạ� ,  Ô� ng  no� i  hệ� t  thạ�y
nhừ$ ng cạ�nh từớ� ng nhí�n thạ�y trong khi tu luyệ��n đệ)u lạ�
mạ huyệ4n. Do vạ�� y mo�� t khi co�  tạ�m chạ�p trừớ� c, thí� liệ)n
sạ�n  sinh mạ huyệ4n  nạ�y,  [vạ� ]  ngừớ� i  tạ  rạ� t  kho�  thoạ� t
kho� i no� .  Nệ�u xừ�  ly�  kho� ng khệ�o thí�  cạ�  nhạ�n ạ� y sệ$  kệ� t

1 công nguyên lai: hiểu là cái công mà ông Phật thật (Chân Phật) đã có
được từ trước khi giáng trần.
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thu� c tho� i, đạ$  nhạ�� p mạ ro) i. Bớ� i ví� vi� ạ� y no� i rạHng từ�  mí�nh
đạ$  lạ�  Phạ�� t, vi� ạ� y đạ$  nhạ�� p mạ ro) i; ro� t cuo�� c co�  thệ(  chiệ�u
mớ� i phu�  thệ(  hoạ�� c nhừ$ ng sừ�  việ�� c khạ� c; vi� ạ� y đạ$  triệ�� t đệ(
kệ� t thu� c ro) i. Tạ�m tí�nh cu� ạ vi� ạ� y đạ$  biệ�n thạ�nh xạ�u ro) i,
triệ�� t  đệ(  hạ�  xuo� ng  ro) i;  nhừ$ ng  ngừớ� i  loạ� i  nạ�y  co�  rạ� t
nhiệ)u. Hiệ��n nạy ớ�  lớ� p nạ�y co�  nhừ$ ng ngừớ� i cạ�m thạ�y từ�
mí�nh khạ�  lạ0m, thạ� i đo��  no� i chuyệ��n khạ� c [thừớ� ng]. Bạ�n
thạ�n mí�nh vo� n lạ�  gí�, thí� ngạy tạ� i Phạ�� t giạ�o cu$ ng lạ�  điệ)u
rạ� t ky�  huy�  [kho� ng no� i đệ�n]. Điệ)u to� i vừ� ạ giạ�ng lạ�  mo�� t
tí�nh huo� ng nừ$ ạ [cu� ạ mạ cạn nhiệ4u], đo�  go� i lạ�  ‘từ�  tạ�m
sinh mạ’, cu$ ng go� i lạ�  ‘tuy�  tạ�m nhi hoạ� ’. Tạ� i Bạ0 c Kinh co�
nhừ$ ng ho� c việ�n loạ� i nạ�y, co� n co�  mo�� t so�  nới khạ� c cu$ ng
xuạ� t hiệ��n; hớn nừ$ ạ cạn nhiệ4u rạ� t lớ� n đệ�n nhừ$ ng ngừớ� i
tu luyệ��n.

Co�  ngừớ� i ho� i to� i: ‘Bạ� ch Sừ phu� , tạ� i sạo thạ)y kho� ng
thạnh ly�  nhừ$ ng điệ)u  nạ�y?’  Mo� i  ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm,
nệ�u nhừ chu� ng to� i thạnh ly�  toạ�n bo��  nhừ$ ng chừớ� ng ngạ� i
trệ�n con đừớ� ng tu luyệ��n cho chừ vi�, thí� chừ vi� tu lạ�m
sạo? Chí�nh lạ�  tạ� i tí�nh huo� ng co�  mạ cạn nhiệ4u nạ�y mớ� i
co�  thệ(  thệ(  hiệ��n đừớ� c chừ vi� co�  thệ(  tu đừớ� c hạy kho� ng,
chừ vi� co�  thệ(  thạ�� t sừ�  ngo��  Đạ� o đừớ� c hạy kho� ng, chừ vi�
co�  thệ(  bi� cạn nhiệ4u kho� ng, co�  thệ(  kiệ�n đi�nh vạ�o phạ�p
mo� n nạ�y kho� ng. So� ng lớ� n cuo� n cạ� t đi—tu luyệ��n chí�nh
lạ�  điệ)u nhừ vạ�� y—co� n lạ� i mớ� i lạ�  vạ�ng thạ�� t sừ� . [Nệ�u] chừ
vi� kho� ng co�  hí�nh thừ� c cạn nhiệ4u nạ�y, [thí�] to� i no� i rạHng
ngừớ� i tạ tu luyệ��n quạ�  dệ4  dạ�ng; to� i đạng thạ�y rạHng chừ
vi� tu đừớ� c quạ�  dệ4  dạ�ng. Nhừ$ ng Đạ� i Giạ� c Giạ�  ớ�  cạo tạ)ng
kiạ thạ�y vạ�� y trong tạ�m cạ�ng bạ� t bí�nh: ‘Ô� ng lạ�m gí�  đo�
vạ�� y? Ô� ng đo��  nhạ�n thệ�  nạ�y ừ? Trệ�n con đừớ� ng kho� ng co�
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chừớ� ng ngạ� i nạ�o cạ� , hệ4  tu lạ�  đệ�n; đo�  lạ�  tu ạ� ? Cạ�ng tu
cạ�ng thoạ� i mạ� i, cạn nhiệ4u nạ�o cu$ ng kho� ng co� ; nhừ thệ�
co�  đừớ� c kho� ng?’ Chí�nh lạ�  vạ�n đệ)  nạ�y, to� i cu$ ng đạng cạ�n
nhạ0 c vạ�n đệ)  nạ�y. Vạ�o thớ� i ky�  đạ)u, to� i đạ$  xừ�  ly�  rạ� t nhiệ)u
mạ nhừ thệ� .  [Nệ�u] cừ�  mạ$ i  tiệ�p tu� c nhừ vạ�� y,  [thí�]  to� i
nghí$ rạHng cu$ ng kho� ng đu� ng. Ngừớ� i tạ cu$ ng no� i vớ� i to� i:
‘Ô� ng đệ(  ho�  tu đừớ� c cu$ ng dệ4  dạ�ng quạ� . Bạ�n thạ�n ngừớ� i
tạ chí� co�  mo�� t chu� t nạ� n, giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i co�  kho� ng
mạ�y sừ�  việ�� c, co� n co�  rạ� t nhiệ)u tạ�m vạ4n chừạ thệ(  vừ� t bo�
đừớ� c! Trong khi mệ�  hoạ�� c  [ho� ]  co�  thệ(  nhạ�� n thừ� c bạ�n
thạ�n Đạ� i Phạ�p cu� ạ o� ng đừớ� c hạy kho� ng vạ4n co� n lạ�  mo�� t
vạ�n đệ) !’ Co�  vạ�n đệ)  nhừ thệ� ; do vạ�� y sệ$  co�  cạn nhiệ4u, sệ$
co�  khạ�o nghiệ��m. [Điệ)u] vừ� ạ giạ�ng lạ�  mo�� t hí�nh thừ� c cu� ạ
mạ. Thạ�� t sừ�  đo��  mo�� t cạ�  nhạ�n rạ� t kho� ; nhừng huy�  [hoạ� i]
mo�� t cạ�  nhạ�n lạ� i cừ� c ky�  dệ4  dạ�ng. Hệ4  tạ�m cu� ạ chừ vi� bạ� t
chí�nh, liệ)n lạ�� p từ� c kệ� t thu� c ngạy.

Chủ ý thức phải mạnh

Ví� nhừ$ ng điệ)u bạ� t hạ�o con ngừớ� i đạ$  lạ�m từ�  đớ� i nạ�y
quạ đớ� i khạ� c, mạ�  tạ� o thạ�nh tại nạ� n cho ngừớ� i tạ, tạ� o
thạ�nh trớ�  lừ� c nghiệ��p lừ� c cho ngừớ� i tu luyệ��n; do đo�  co�
to) n tạ� i sinh lạ$o bệ��nh từ� . Đo�  lạ�  nhừ$ ng nghiệ��p lừ� c tho� ng
thừớ� ng. Co� n co�  mo�� t loạ� i nghiệ��p lừ� c lớ� n mạ� nh nừ$ ạ, ạ�nh
hừớ� ng rạ� t  lớ� n  đệ�n  ngừớ� i  tu  luyệ��n,  go� i  lạ�  ‘nghiệ��p  từ
từớ� ng’. Con ngừớ� i tạ so� ng cạ)n phạ� i suy nghí$. Bớ� i ví� con
ngừớ� i  mệ�  ớ�  cho� n ngừớ� i  thừớ� ng,  nệ�n trong từ từớ� ng
hạy sạ�n sinh nhừ$ ng y�  niệ��m thệo dạnh, lớ� i,  sạ0 c,  no� ng
giạ�� n, v.v.; dạ)n dạ)n sệ$  tạ� o thạ�nh mo�� t loạ� i nghiệ��p lừ� c từ
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từớ� ng rạ� t lớ� n mạ� nh. Bớ� i ví� ớ�  kho� ng giạn khạ� c hệ� t thạ�y
đệ)u co�  sinh mệ��nh, nghiệ��p cu$ ng nhừ thệ� . Khi mo�� t ngừớ� i
muo� n tu luyệ��n  chí�nh Phạ�p,  thí�  cạ)n  phạ� i  tiệ�u  nghiệ��p.
Tiệ�u nghiệ��p chí�nh lạ�  tiệ�u diệ�� t, chuyệ(n hoạ�  nghiệ��p ạ� y.
Tạ� t  nhiệ�n nghiệ��p lừ� c kho� ng chi�u,  nệ�n ngừớ� i  tạ sệ$  co�
nạ�n, co�  trớ�  lừ� c. Tuy nhiệ�n nghiệ��p lừ� c từ từớ� ng lạ�  cạn
nhiệ4u trừ� c tiệ�p đệ�n đạ� i nạ$o con ngừớ� i, từ�  đo�  ớ�  trong từ
từớ� ng co�  nhừ$ ng [lớ� i  lạ�ng] mạ�  Sừ phu� ,  [lạ�ng] mạ�  Đạ� i
Phạ�p,  nghí$  rạ nhừ$ ng tạ�  niệ��m vạ�  nhừ$ ng lớ� i  [lạ�ng] mạ�
ngừớ� i tạ. Thệ�  lạ� , co�  nhừ$ ng ngừớ� i tu luyệ��n kho� ng hiệ(u
đo�  lạ�  chuyệ��n gí�, lạ� i co� n từớ� ng rạHng bạ�n thạ�n mí�nh nghí$
thệ� . Cu$ ng co�  ngừớ� i từớ� ng rạHng đo�  lạ�  phu�  thệ( ; nhừng no�
kho� ng phạ� i lạ�  phu�  thệ( , mạ�  lạ�  nghiệ��p từ từớ� ng phạ�n ạ�nh
lệ�n đạ� i nạ$o cu� ạ con ngừớ� i mạ�  tạ� o thạ�nh nhừ vạ�� y. Co�
ngừớ� i chu�  y�  thừ� c kho� ng mạ� nh, bệ�n thuạ�� n thệo nghiệ��p
từ từớ� ng lạ�m điệ)u xạ�u; ngừớ� i nạ�y vạ�� y lạ�  kệ� t thu� c, rớ� t
xuo� ng  ro) i.  Nhừng  đạ� i  đạ  so�  ngừớ� i  tạ  co�  thệ(  lạ� y  từ
từớ� ng chu�  quạn rạ� t mạ� nh (chu�  y�  thừ� c mạ� nh) đệ(  bạ� i trừ�
no� , phạ�n đo� i no� . Nhừ thệ� , minh chừ� ng rạHng cạ�  nhạ�n ạ� y
co�  thệ(  đo��  đừớ� c, co�  thệ(  phạ�n biệ�� t ro$  to� t xạ�u, cu$ ng chí�nh
lạ�  ngo��  tí�nh to� t; Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i sệ$  giu� p đớ$  ho�  tiệ�u trừ�
đạ� i bo��  phạ�� n loạ� i nghiệ��p từ từớ� ng nạ�y. Tí�nh huo� ng nạ�y
từớng đo� i hạy gạ�� p. Mo�� t khi xuạ� t hiệ��n, chí�nh lạ�  đệ(  xệm
bạ�n thạ�n co�  thệ(  chiệ�n thạ0ng từ từớ� ng xạ�u đo�  kho� ng. Ai
co�  thệ(  kiệ�n đi�nh, thí� nghiệ��p co�  thệ(  tiệ�u.
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Tạ�m kho� ng chí�nh lạ�  gí�? Đo�  lạ�  [ngừớ� i mạ� ] ho�  cừ�  mạ$ i
kho� ng từ�  coi mí�nh lạ�  ngừớ� i  luyệ��n co� ng. Ngừớ� i  luyệ��n
co� ng trong khi tu luyệ��n sệ$  gạ�� p cạ� c nạ� n; khi nạ� n ạ� y đệ�n
co�  thệ(  thệ(  hiệ��n lạ�  khi xí�ch mí�ch giừ$ ạ ngừớ� i vạ�  ngừớ� i, sệ$
xuạ� t  hiệ��n nhừ$ ng sừ�  tí�nh đạ�u trạnh lu� c đu� c,  v.v.; ạ�nh
hừớ� ng trừ� c tiệ�p đệ�n nhừ$ ng thừ�  trệ�n tạ�m tí�nh cu� ạ chừ
vi�; phừớng diệ��n nạ�y từớng đo� i nhiệ)u. Co� n gạ�� p nhừ$ ng gí�
nừ$ ạ?  Thạ�n  thệ(  chu� ng  tạ  đo�� t  nhiệ�n  cạ�m  thạ�y  kho� ng
thoạ� i mạ� i; bớ� i ví� hoạ�n [trạ� ] nghiệ��p, no�  sệ$  thệ(  hiệ��n tạ� i
cạ� c phừớng diệ��n khạ� c nhạu. Đệ�n mo�� t thớ� i ky�  nhạ� t đi�nh
co� n lạ�m cho chừ vi�  [thạ�y] thạ�� t  kho� ng thạ�� t,  giạ�  kho� ng
giạ� ; lạ�m cho chừ vi� cạ�m giạ� c cạ� i co� ng ạ� y kho� ng biệ� t to) n
tạ� i  kho� ng,  co�  thệ(  tu  đừớ� c  kho� ng,  ro� t  cuo�� c  co�  thệ(  tu
luyệ��n đệ�n đí�ch kho� ng, co�  Phạ�� t hạy kho� ng; thạ�� t co�  giạ�
co� . Từớng lại co� n lạ�m chừ vi� xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng ạ� y,
lạ�m chừ vi� tạ� o thạ�nh [cạ�m] giạ� c sại nhừ thệ� , lạ�m chừ vi�
cạ�m giạ� c nhừ chu� ng hệ�� t nhừ kho� ng to) n tạ� i, đệ)u lạ�  giạ�
hệ� t, chí�nh lạ�  đệ(  xệm chừ vi� co�  thệ(  kiệ�n đi�nh hạy kho� ng.
Chừ vi�  no� i  rạHng chừ vi�  cạ)n phạ� i  kiệ�n đi�nh kho� ng lạy
đo�� ng, vớ� i tạ�m nhừ thệ� , đệ�n lu� c ạ� y chừ vi� thạ�� t sừ�  co�  thệ(
kiệ�n đi�nh kho� ng lạy đo�� ng, thí� chừ vi� từ�  nhiệ�n lạ�m đừớ� c
to� t, bớ� i ví�  tạ�m tí�nh chừ vi� đạ$  đệ)  cạo lệ�n. Nhừng hiệ��n
nạy chừ vi� bạ� t o( n nhừ thệ� , nệ�u hiệ��n nạy cạ�p cho chừ vi�
mạ nạ� n ạ� y, chừ vi� sệ$  hoạ�n toạ�n kho� ng ngo�� , hoạ�n toạ�n
kho� ng thệ(  tu.  [Vệ) ]  cạ� c  loạ� i  phừớng diệ��n  đệ)u  co�  khạ�
nạ�ng xuạ� t hiệ��n mạ nạ� n.
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Trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n,  ngừớ� i  tạ phạ� i  tu luyệ��n
lệ�n thệo cạ� ch nhừ thệ� . Do đo�  chu� ng tạ co�  nhừ$ ng ngừớ� i
hệ4  thạ�n  thệ(  ho�  đạ�u  đo�  kho� ng thoạ� i  mạ� i,  ho�  liệ)n  cho
rạHng bạ�n  thạ�n  co�  bệ��nh.  Ho�  cừ�  mạ$ i  kho� ng thệ(  từ�  coi
mí�nh lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng; [khi] gạ�� p tí�nh huo� ng nạ�y, ho�
cu$ ng từ�  coi lạ�  mạ0 c bệ��nh; tạ� i sạo lạ� i gạ�� p nhiệ)u chuyệ��n
phiệ)n phừ� c thệ�? [To� i] no� i vớ� i chừ vi� rạHng, đạ$  giu� p chừ
vi�  tiệ�u [trừ� ]  rạ� t  nhiệ)u ro) i,  nhừ$ ng phiệ)n phừ� c ạ� y  cu� ạ
chừ vi� kho� ng [co� n] lạ�  mạ�y. Nệ�u kho� ng tiệ�u [trừ� ] giu� p
chừ vi�, thí� [khi] chừ vi� gạ�� p nhừ$ ng phiệ)n phừ� c ạ� y co�  thệ(
hệ� t mệ��nh lí�ạ đớ� i ro) i, cu$ ng co�  thệ(  nạHm luo� n đo�  kho� ng
dạ�� y no( i. Do đo�  chừ vi� gạ�� p chu� t phiệ)n phừ� c, chừ vi� thạ�y
kho�  chi�u; ớ�  đạ�u co�  đừớ� c sừ�  thoạ� i mạ� i kiạ chừ� ? Lạ�y thí�
du� ,  ho) i to� i giạ�ng bạ� i ớ�  Trừớ� ng Xuạ�n, co�  mo�� t  cạ�  nhạ�n
cạ�n cớ rạ� t  to� t,  quạ�  lạ�  mo�� t  kho� i  nguyệ�n liệ��u  [to� t],  to� i
cu$ ng đệ(  mạ0 t đệ�n ạnh nạ�y. Bệ�n đệ(  nạ� n cu� ạ ạnh tạ hới
lớ� n hớn mo�� t  chu� t,  đệ(  ạnh tạ hoạ�n trạ�  nhạnh hớn, đệ(
ạnh tạ khại co� ng,  to� i  chuạ(n bi�  lạ�m nhừ vạ�� y.  Ro) i  mo�� t
ho� m  ạnh  tạ  đo�� t  nhiệ�n  mạ0 c  triệ��u  chừ� ng  hệ�� t  nhừ  bi�
nghệ$n mạ� ch mạ�u nạ$o,  trừớ� t ngạ$  xuo� ng đo� ,  cạ�m thạ�y
kho� ng cừ�  đo�� ng đừớ� c  nừ$ ạ,  hệ�� t  nhừ từ�  chi kho� ng co� n
linh nừ$ ạ; đừạ đệ�n bệ��nh việ��n cạ�p cừ� u. Sạu đo�  ạnh tạ co�
thệ(  trớ�  dạ�� y [kho� i giừớ� ng bệ��nh]. Mo� i ngừớ� i nghí$ xệm, bi�
nghệ$n mạ� ch mạ�u nạ$o lạ�m sạo co�  thệ(  rạ kho� i [giừớ� ng]
nhạnh đệ�n thệ�  kiạ chừ� ,  tạy chạ�n đệ)u cừ�  đo�� ng đừớ� c?
[Vạ�� y mạ� ] ạnh tạ quạy lạ� i bạ�o rạHng ho� c Phạ�p Luạ�n Đạ� i
Phạ�p, đạ$  lạ�m ạnh tạ sại lệ�� ch nhừ thệ� . Anh tạ kho� ng thừ�
nghí$,  ho� i  nghệ$n mạ� ch mạ�u nạ$o  sạo kho� i  nhạnh vạ�� y?
Nệ�u ho� m ạ�y ạnh tạ kho� ng ho� c Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p, thí�
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mo�� t khi trừớ� t ngạ$  xuo� ng, co�  khi chệ� t luo� n ớ�  đo� , hoạ�� c
ví$nh việ4n kho� ng dạ�� y nừ$ ạ, thừ� c sừ�  bi� nghệ$n mạ� ch mạ�u
nạ$o.

[Co�  thệ( ]  no� i  con ngừớ� i  kho�  đo��  nhừ vạ�� y đo� ,  đạ$  ví�
ạnh tạ lạ�m [giu� p] bạo nhiệ�u, vạ�� y mạ�  ạnh tạ đạ$  kho� ng
ngo��  mạ�  co� n no� i thệ� . Co�  ho� c việ�n lạ�u nạ�m no� i: ‘Thừạ Sừ
phu� , con sạo mạ�  thạ�y cho4  nạ�o cu$ ng kho�  chi�u lạ0m, đệ�n
bệ��nh  việ��n  tiệ�m  cu$ ng  kho� ng  kho� i,  uo� ng  thuo� c  cu$ ng
kho� ng  kho� i’.  Ho�  co� n  no� i  đừớ� c  vớ� i  to� i  nhừ  thệ� !  Tạ� t
nhiệ�n no�  kho� ng kho� i. No�  cu$ ng kho� ng phạ� i lạ�  bệ��nh, kho� i
sạo đừớ� c? Chừ vi� kiệ(m trạ đi, kho� ng co�  mạ)m bệ��nh, chừ
vi� chí� thạ�y kho�  chi�u tho� i. Chu� ng tạ co� n co�  ho� c việ�n đệ�n
bệ��nh việ��n lạ�m cong mạ�y cạ� i  kim tiệ�m, cuo� i cu� ng o� ng
thuo� c cu$ ng phu� t rạ ngoạ� i, kho� ng co�  vạ�o [thạ�n thệ( ]. Anh
tạ hiệ(u rạ: ‘AK i chạ� ,  mí�nh lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng kiạ mạ� ,
mí�nh kho� ng tiệ�m nừ$ ạ’. [Lu� c ạ� y] ạnh tạ mớ� i nghí$ rạ lạ�
kho� ng nệ�n đi tiệ�m. Do vạ�� y khi chu� ng tạ gạ�� p nhừ$ ng mạ
nạ�n ạ� y,  nhạ� t đi�nh phạ� i  hệ� t  sừ� c chu�  y�  vạ�n đệ)  nạ�y.  Co�
ngừớ� i  từớ� ng  rạHng  to� i  kho� ng  cho phệ�p  ho�  đệ�n  bệ��nh
việ��n khạ�m [bệ��nh], bệ�n nghí$: ‘Sừ phu�  kho� ng cho mí�nh
đệ�n  bệ��nh  việ��n  khạ�m,  [thí�]  mí�nh tí�m khí�  co� ng sừ đệ(
khạ�m’. Ho�  vạ4n cho đo�  lạ�  bệ��nh, ho�  tí�m khí� co� ng sừ đệ(
khạ�m. Biệ� t tí�m khí� co� ng sừ chạ�n [chí�nh] ớ�  đạ�u? Nệ�u lạ�
giạ�  thí� lu� c đo�  chừ vi� ho� ng ro) i.

Chu� ng tạ no� i, nhừ$ ng khí� co� ng sừ ạ� y thạ�� t co�  giạ�  co� ,
ho� i chừ vi� phạ�n biệ�� t ro$  đừớ� c ớ�  đạ�u? Rạ� t nhiệ)u khí� co� ng
sừ đệ)u lạ�  từ�  phong. To� i  đạ$  trạ� i  quạ trạ0 c đi�nh,  to� i  co�
trong tạy từ liệ��u  trạ0 c  đi�nh cu� ạ khoạ nghiệ�n [cừ� u] bo��
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mo� n đo� i vớ� i to� i. Co�  rạ� t nhiệ)u khí� co� ng sừ lạ�  giạ� , lạ�  từ�
phong, chí�nh lạ�  đệ(  lừ� ạ đạ�o. Nhừ$ ng khí� co� ng sừ giạ�  ạ� y
cu$ ng co�  thệ(  khạ�m bệ��nh. Ví� sạo co�  thệ(  khạ�m bệ��nh? Ho�
co�  phu�  thệ( ,  kho� ng  co�  phu�  thệ(  thí�  ho�  lừ� ạ  ngừớ� i  sạo
đừớ� c! Phu�  thệ(  ạ� y chu� ng cu$ ng co�  thệ(  phạ� t co� ng, cu$ ng co�
thệ(  tri� bệ��nh; chu� ng cu$ ng lạ�  mo�� t loạ� i to) n tạ� i nạ�ng lừớ� ng,
ừớ� c  chệ�  ngừớ� i  thừớ� ng  hệ� t  sừ� c  dệ4  dạ�ng.  Tuy  nhiệ�n
[nhừ] to� i đạ$  giạ�ng, nệ�u phu�  thệ(  ạ� y mạ�  tri� bệ��nh, thí� phạ� t
lệ�n thạ�n chừ vi� nhừ$ ng gí�? ỞQ  [mừ� c] cừ� c vi quạn đệ)u lạ�
hí�nh từớ� ng cu� ạ phu�  thệ(  ạ� y,  phạ� t  lệ�n thạ�n chừ vi�  ro) i,
chừ vi� no� i xệm lạ�m thệ�  nạ�o đạ�y? Mớ� i Thạ)n đệ�n thí� dệ4
mớ� i Thạ)n đi thí� kho� . [Vớ� i] ngừớ� i thừớ� ng thí� chu� ng to� i
kho� ng  no� i,  ho�  chí�  muo� n  lạ�m  ngừớ� i  thừớ� ng,  ho�  chí�
mong nghí$ đừớ� c thoạ� i mạ� i nhạ� t thớ� i. Tuy nhiệ�n chừ vi�
lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng, chạOng phạ� i chừ vi� muo� n liệ�n tu� c
ti�nh hoạ�  thạ�n thệ(? Nhừ$ ng thừ�  ạ� y lạ�m bạ�� y lệ�n thạ�n chừ
vi� ro) i, ho� i đệ�n thớ� i nạ�o chừ vi� co�  thệ(  bạ� i xuạ� t chu� ng đi?
Ngoạ� i rạ chu� ng co� n co�  nạ�ng lừớ� ng nhạ� t đi�nh. Co�  ngừớ� i
nghí$:  ‘Phạ�p  Luạ�n  kiạ  sạo  co�  thệ(  đệ(  chu� ng  phạ� t  vạ�o
đừớ� c  nhí�?  Sừ  phu�  chạOng  phạ� i  co�  Phạ�p  thạ�n  bạ�o  ho��
chu� ng mí�nh cớ mạ� ?’ Trong vu$  tru�  nạ�y cu� ạ chu� ng tạ co�
mo�� t  [Phạ�p] ly� : điệ)u bạ�n thạ�n chừ vi�  cạ)u thí�  kho� ng ại
quạ�n, điệ)u bạ�n thạ�n chừ vi� mong cu$ ng kho� ng ại quạ�n.
Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i sệ$  ngạ�n trớ�  chừ vi�, điệ(m hoạ�  cho chừ
vi�, [nhừng] hệ4  thạ�y chừ vi� cừ�  thệ�  mạ$ i, thí� cu$ ng kho� ng
quạ�n chừ vi� nừ$ ạ; cớ�  chi cừớ$ ng bừ� c ngừớ� i tạ tu luyệ��n
đừớ� c? Kho� ng thệ(  cừớ$ ng chệ�  chừ vi� tu, bừ� c bạ� ch chừ vi�
tu. Cạ)n dừ� ạ vạ�o bạ�n thạ�n chừ vi� mạ�  thạ�� t sừ�  đệ)  cạo, chừ
vi� kho� ng muo� n đệ)  cạo thí� kho� ng ại co� n cạ� ch nạ�o cạ� . Ly�
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cu$ ng giạ�ng cho chừ vi� ro) i, Phạ�p cu$ ng giạ�ng cho chừ vi�
ro) i; bạ�n thạ�n chừ vi� co� n kho� ng muo� n đệ)  cạo, thí� chừ vi�
trạ� ch ại đạ�y? Điệ)u bạ�n thạ�n chừ vi�  muo� n, Phạ�p Luạ�n
cu$ ng kho� ng quạ�n,  mạ�  Phạ�p thạ�n cu� ạ  to� i  cu$ ng kho� ng
quạ�n, đạ�m bạ�o lạ�  nhừ vạ�� y. Co� n co�  ngừớ� i đệ�n trừớ� ng
cu� ạ khí�  co� ng sừ khạ� c nghệ trí�nh bạ�y,  vệ)  nhạ�  rạ� t kho�
chi�u;  ạ� y  lạ�  đừớng nhiệ�n.  Tạ� i  sạo Phạ�p thạ�n [cu� ạ to� i]
kho� ng pho� ng [ho�� ] gí� cho chừ vi�? Chừ vi� đệ�n đo�  lạ�m gí�,
chừ vi� đệ�n nghệ, chạOng phạ� i chừ vi� đệ�n đệ(  cạ)u? Chừ vi�
kho� ng  đệ(  [no� ]  ro� t  vạ�o  tại,  thí�  no�  sạo  co�  thệ(  lo� t  vạ�o
[thạ�n chừ vi�]? Co�  ngừớ� i đạ$  lạ�m biệ�n hí�nh Phạ�p Luạ�n
cu� ạ mí�nh. To� i no� i vớ� i chừ vi�, cạ� i Phạ�p Luạ�n ạ� y co� n giạ�
tri� hớn cạ�  sinh mệ��nh chừ vi�; No�  lạ�  mo�� t loạ� i sinh mệ��nh
cạo cạ�p; kho� ng thệ(  tuy�  tiệ��n huy�  hoạ� i No� . Hiệ��n nạy khí�
co� ng sừ giạ�  rạ� t nhiệ)u, nhiệ)u [ngừớ� i] co�  dạnh tiệ�ng. To� i
đạ$  no� i vớ� i mo�� t vi� lạ$nh đạ� o ớ�  Ho�� i Nghiệ�n cừ� u Khoạ ho� c
Khí� co� ng Trung Quo� c; to� i no� i rạHng co(  đạ� i đạ$  xuạ� t hiệ��n
Đạ� t  Ky�  lạ�m loạ� n  triệ)u  đí�nh,  con cạ�o  ạ� y  lạ�m dừ$  lạ0m;
[nhừng] no�  kho� ng tệ��  hạ� i bạHng khí� co� ng sừ giạ�  hiệ��n nạy,
chí�nh lạ�  lạ�m loạ� n toạ�n quo� c; ho� i bạo nhiệ�u ngừớ� i chi�u
nạ�n? Chừ vi�  thạ�y rạHng bệ)  ngoạ� i  nhừ thệ(  to� t  lạ0m, ho� i
bạo nhiệ�u ngừớ� i mạng trệ�n thạ�n thệ(  nhừ$ ng thừ�  ạ� y? Ho�
phạ� t  [rạ]  lạ�  cạ�p  lệ�n  [thạ�n]  chừ  vi�,  quạ�  thừ� c  lạ�  quạ�
ngạng ngừớ� c; do vạ�� y ngừớ� i thừớ� ng từ�  bệ�n ngoạ� i kho�
mạ�  thạ�y cho đừớ� c.

Co�  ngừớ� i co�  thệ(  nghí$: ‘Ho� m nạy đệ�n thạm giạ nghệ
giạ�ng khí�  co� ng, nghệ xong bạ� i  cu� ạ [Sừ phu� ]  Ly�  Ho) ng
Chí� giạ�ng, [thạ�y] khí� co� ng vo� n dí$ quạ�  thạ�� t ro�� ng lớ� n tinh
thạ�m! Sạu nạ�y co�  khí� co� ng sừ khạ� c giạ�ng to� i sệ$  lạ� i đệ�n
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nghệ’. To� i no� i rạHng chừ vi� nhạ� t đi�nh chớ�  co�  đệ�n, [nệ�u]
nghệ thí� nhừ$ ng điệ)u kho� ng to� t sệ$  ro� t từ�  tại chừ vi� mạ�
vạ�o. Đo��  mo�� t ngừớ� i rạ� t kho� , cạ� i biệ�n từ từớ� ng cu� ạ chừ vi�
rạ� t kho� , điệ)u chí�nh thạ�n thệ(  chừ vi� cu$ ng rạ� t kho� . Khí�
co� ng  sừ  giạ�  rạ� t  nhiệ)u;  [ngạy  cạ� ]  khí�  co� ng  sừ  chí�nh
truyệ)n chạ�n chí�nh, ho� i khí� co� ng sừ ạ� y co�  lạ�m ti�nh đừớ� c
kho� ng? Co�  nhừ$ ng con đo�� ng vạ�� t rạ� t hung dừ$ , nhừ$ ng thừ�
ạ� y kho� ng gạ0n lệ�n ho�  đừớ� c, nhừng ho�  cu$ ng kho� ng to� ng
khừ�  chu� ng đi đừớ� c. Ho�  kho� ng co�  nạ�ng lừ� c thạ� ch thừ� c
nhừ$ ng thừ�  ạ� y trệ�n mo�� t diệ��n ro�� ng, nhạ� t lạ�  ho� c việ�n cu� ạ
ho� ; ho�  phạ� t co� ng ớ�  kiạ, lạ4n lo�� n đu�  nhừ$ ng thừ�  ạ� y vạ�o
trong đo� .  Bạ�n  thạ�n  ho�  thạ�� t  sừ�  rạ� t  chí�nh,  nhừng ho� c
việ�n cu� ạ ho�  kho� ng chí�nh, mạng thệo cạ� c chu� ng phu�  thệ( ,
cạ� i gí� cu$ ng co� .

Nệ�u chừ vi� thạ�� t  sừ�  tu luyệ��n Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p,
thí�  chừ vi�  chớ�  đệ�n [đo� ] nghệ. Tạ� t  nhiệ�n [nệ�u] chừ vi�
kho� ng muo� n tu luyệ��n Phạ�p Luạ�n Đạ� i  Phạ�p,  mạ�  cạ� i  gí�
cu$ ng  muo� n  luyệ��n,  thí�  chừ  vi�  cừ�  đi.  To� i  cu$ ng  kho� ng
quạ�n chừ vi�, chừ vi� cu$ ng kho� ng lạ�  đệ��  từ�  Phạ�p Luạ�n Đạ� i
Phạ�p, nệ�u co�  vạ�n đệ)  gí� chừ vi� cu$ ng chớ�  no� i lạ�  ví� luyệ��n
Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p. Chừ vi� chiệ(u thệo tiệ�u chuạ(n tạ�m
tí�nh mạ�  lạ�m, chiệ(u thệo Đạ� i Phạ�p mạ�  tu luyệ��n, nhừ thệ�
mớ� i  thạ�� t  sừ�  lạ�  ngừớ� i  cu� ạ  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p.  Co�
ngừớ� i  ho� i:  co�  thệ(  tiệ�p  xu� c  vớ� i  ngừớ� i  luyệ��n  khí�  co� ng
khạ� c kho� ng? To� i no� i vớ� i chừ vi�: ho�  lạ�  luyệ��n khí�  co� ng,
co� n chừ vi� lạ�  tu luyệ��n Đạ� i Phạ�p; từ�  lớ� p ho� c nạ�y trớ�  đi,
thí�  cạ� ch biệ�� t  vệ)  tạ)ng sệ$  kho� ng biệ� t lạ�  xạ đệ�n nhừớ� ng
nạ�o;  Phạ�p  Luạ�n  nạ�y  lạ�  thừ�  mạ�  ngừớ� i  cu� ạ  bạo nhiệ�u
[niệ�n]  đạ� i  luyệ��n  mớ� i  thạ�nh hí�nh,  [no� ]  co�  uy  lừ� c  lớ� n
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mạ� nh.  Tạ� t  nhiệ�n  nệ�u  chừ vi�  tiệ�p  xu� c,  co�  thệ(  bạ�o  trí�
vừ$ ng kho� ng nhạ�� n vạ�  cu$ ng kho� ng cạ)n gí� cu� ạ ho� , mạ�  chí�
lạ�  bạ� n  bệ�  tho� ng  thừớ� ng,  thí�  kho� ng  thạ�nh  vạ�n  đệ) .
Nhừng nệ�u trệ�n thạ�n ngừớ� i kiạ thạ�� t sừ�  co�  nhừ$ ng thừ�
ạ� y thí� rạ� t kho� ng to� t; to� t nhạ� t lạ�  kho� ng tiệ�p xu� c. No� i vệ)
vớ�  cho) ng, nệ�u co�  luyệ��n co� ng khạ� c, to� i nghí$ rạHng cu$ ng
kho� ng thạ�nh vạ�n đệ) . Tuy nhiệ�n co�  mo�� t điệ(m, bớ� i ví� chừ
vi�  lạ�  luyệ��n chí�nh Phạ�p,  mo�� t  ngừớ� i  luyệ��n co� ng, ngừớ� i
khạ� c  co�  lớ� i  í�ch.  [Nệ�u] ho�  luyệ��n  oại  mo� n tạ�  đạ� o,  trệ�n
thạ�n ho�  co�  thệ(  co�  nhừ$ ng thừ�  oại mo� n tạ�  đạ� o; [thí�] ví� sừ�
ạn toạ�n cu� ạ chừ vi�, cu$ ng cạ)n thạnh ly�  cho ho� . Mo� i thừ�  ớ�
kho� ng giạn khạ� c đệ)u đừớ� c thạnh ly�  cho chừ vi�,  hoạ�n
cạ�nh nhạ�  chừ vi�  cu$ ng đừớ� c thạnh ly� .  Kho� ng thạnh ly�
hoạ�n cạ�nh, cạ� c thừ�  cạ� c loạ� i cạn nhiệ4u chừ vi�, ho� i chừ vi�
luyệ��n co� ng rạ sạo đạ�y?

Tuy nhiệ�n co�  mo�� t tí�nh huo� ng mạ�  Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i
kho� ng thệ(  thạnh ly�  giu� p. To� i co�  mo�� t ho� c việ�n, mo�� t ho� m
thạ�y Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i đệ�n, lạ�m o� ng tạ vui sừớ� ng quạ� :
‘Phạ�p thạ�n cu� ạ Sừ phu�  đệ�n đạ�y nạ�y, kí�nh mớ� i Sừ phu�
vạ�o nhạ� ’.  Phạ�p thạ�n cu� ạ  to� i  no� i:  ‘Pho� ng nạ�y  cu� ạ  con
loạ� n quạ� ,  nhiệ)u thừ�  quạ� ’.  [Phạ�p thạ�n] liệ)n rớ� i đi. No� i
chung, [nệ�u] cạ� c linh thệ(  ớ�  kho� ng giạn khạ� c nhiệ)u quạ� ,
thí� Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i sệ$  thạnh ly�  giu� p. Tuy nhiệ�n pho� ng
cu� ạ o� ng nạ�y đạ)y nhừ$ ng sạ� ch khí�  co� ng loạ� n lung tung
cạ� . Ô� ng tạ hiệ(u rạ, bệ�n thu do� n, cạ� i thí� đo� t đi, cạ� i thí� bạ�n
đi; sạu đo�  Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i lạ� i quạy lạ� i. Đo�  lạ�  nhừ$ ng gí�
mạ�  ho� c việ�n ạ� y kệ(  vớ� i to� i.
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Co� n co�  ngừớ� i đi cạ)u ngừớ� i tạ toạ�n quạ� i. Co�  ngừớ� i
ho� i to� i rạHng: ‘Thừạ Sừ phu� ,  con luyệ��n Phạ�p Luạ�n Đạ� i
Phạ�p  ro) i,  đo� i  vớ� i  «Chu  Di�ch»  hoạ�� c  nhừ$ ng  thừ�  toạ�n
mệ��nh con thạ�y thí�ch thu�  ghệ�  lạ0m, con co� n co�  thệ(  du� ng
[chu� ng] kho� ng?’ [To� i] no� i thệ�  nạ�y, nệ�u chừ vi� co�  mạng
nạ�ng lừớ� ng nhạ� t đi�nh, thí� lớ� i chừ vi� no� i rạ sệ$  phạ� t huy
tạ� c du� ng. Mo�� t chuyệ��n kho� ng phạ� i thệ�  nạ�y, nhừng [chừ
vi�] lạ� i cừ�  no� i vớ� i ngừớ� i tạ thạ�nh chuyệ��n nhừ thệ� , nhừ
vạ�� y chừ vi� co�  thệ(  đạ$  phạ� m điệ)u xạ�u. Mo�� t ngừớ� i thừớ� ng
hệ� t  sừ� c  yệ�u  nhừớ� c,  nhừ$ ng  tí�n  từ� c  to) n  tạ� i  ớ�  ho�  đệ)u
kho� ng o( n đi�nh, rạ� t co�  thệ(  phạ� t sinh biệ�n đo( i nạ�y khạ� c.
Chừ vi� mớ�  miệ��ng no� i vớ� i ngừớ� i tạ ro) i, co�  thệ(  cạ� i nạ� n ạ� y
liệ)n to) n tạ� i. ChạOng hạ� n ho�  co�  nghiệ��p lừ� c rạ� t lớ� n, ho�  cạ)n
phạ� i hoạ�n trạ� ;  [nhừng] chừ vi�  cừ�  no� i mạ$ i  rạHng ho�  co�
việ�� c to� t; ho� i kho� ng hoạ�n trạ�  nghiệ��p lừ� c co�  đừớ� c kho� ng?
ChạOng phạ� i chừ vi� đạng hạ� i ngừớ� i? Co�  ngừớ� i kho� ng vừ� t
bo�  đừớ� c, cừ�  chạ�p trừớ� c vạ�o nhừ$ ng thừ�  ạ� y, cừ�  nhừ lạ�  ho�
co�  bạ�n sừ�  lạ0m; đo�  chạOng phạ� i  chạ�p trừớ� c lạ�  gí�?  Hớn
nừ$ ạ dạ4u chừ vi�  thạ�� t  sừ�  biệ� t  [thiệ�n cớ], thí�  đạ$  lạ�  mo�� t
ngừớ� i  luyệ��n co� ng giừ$  [gí�n] tạ�m tí�nh, cu$ ng kho� ng thệ(
tuy�  tiệ��n lạ� y thiệ�n cớ tiệ� t lo��  cho ngừớ� i thừớ� ng; đo�  chí�nh
lạ�  đạ� o ly� . Lạ�y «Chu Di�ch» mạ�  suy nhừ thệ�  nạ�o? Du�  sạo
cu$ ng co�  mo�� t  so�  điệ)u [trong đo� ] đạ$  kho� ng co� n lạ�  điệ)u
chạ�n thừ� c  nừ$ ạ;  suy đi tí�nh lạ� i,  thạ�� t  co�  giạ�  co� ;  xạ$  ho�� i
ngừớ� i thừớ� ng đừớ� c phệ�p co�  thừ�  toạ�n quạ� i nhừ vạ�� y to) n
tạ� i.  Co� n chừ vi� lạ�  ngừớ� i thạ�� t  sừ�  co�  co� ng; to� i no� i rạHng
ngừớ� i  luyệ��n  co� ng  chạ�n  chí�nh  thí�  cạ)n  phạ� i  lạ� y  tiệ�u
chuạ(n cạo mạ�  yệ�u cạ)u bạ�n thạ�n mí�nh. Tuy nhiệ�n co�  vi�
tí�m ngừớ� i  tạ toạ�n quạ� i  cho mí�nh,  no� i:  ‘Ô� ng hạ$y toạ�n
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quạ� i, xệm xệm to� i sệ$  rạ sạo, co� ng nạ�y luyệ��n sệ$  thệ�  nạ�o?
Hoạ�� c to� i sệ$  co�  nạ� n nạ�o hạy kho� ng.’ Ho�  tí�m ngừớ� i đệ(  bo� i
nhừ$ ng thừ�  ạ� y. Nạ� n ạ� y nệ�u đệ(  chừ vi� bo� i rạ đừớ� c, ho� i
chừ vi� đệ)  cạo lạ�m sạo đạ�y? [Vớ� i] ngừớ� i luyệ��n co� ng thí�
đớ� i cu� ạ ho�  đạ$  thạy đo( i ro) i; từớ� ng tạy, từớ� ng mạ�� t, coi
giớ�  sinh, cu$ ng nhừ nhừ$ ng thừ�  mạng trệ�n thạ�n thệ(  nhừ
tí�n từ� c đệ)u khạ� c ro) i, đạ$  thạy đo( i ro) i. Khi chừ vi� tí�m đệ�n
ho�  đệ(  toạ�n quạ� i, chừ vi� sệ$  tin ho� ; nệ�u kho� ng thí� chừ vi�
[xệm] bo� i lạ�m gí�? Điệ)u ho�  no� i lạ�  nhừ$ ng gí� ớ�  bệ)  ngoạ� i,
nhừ$ ng điệ)u  no� i  rạ lạ�  nhừ$ ng điệ)u  trong quạ�  khừ�  cu� ạ
chừ vi�; tuy nhiệ�n trệ�n thừ� c chạ� t đạ$  co�  thạy đo( i. Nhừ thệ�
mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, chừ vi� tí�m ho�  [xệm] bo� i ro) i,
chừ vi� sệ$  nghệ phạ� i kho� ng, sệ$  tin phạ� i kho� ng? Nhừ vạ�� y
sệ$  tạ� o  thạ�nh gạ�nh nạ�� ng cho tinh thạ)n cu� ạ  chừ vi�  co�
phạ� i kho� ng? Gạ�nh nạ�� ng tạ� o thạ�nh ro) i, trong tạ�m chừ vi�
sệ$  nghí$ đệ�n no� ; co�  phạ� i lạ�  chạ�p trừớ� c hạy kho� ng? Nhừ
vạ�� y loạ� i bo�  chạ�p trừớ� c nạ�y đi thệ�  nạ�o đạ�y? Đo�  chạOng
phạ� i lạ�  nạ�n do con ngừớ� i tạ�ng thệ�m? Tạ�m chạ�p trừớ� c
sinh rạ ạ� y chạOng phạ� i cạ)n phạ� i chi�u kho(  thệ�m nừ$ ạ thí�
mớ� i co�  thệ(  dừ� t bo�  đi? Mo4 i mo�� t quạn, mo4 i mo�� t nạ� n đệ)u
co�  to) n tạ� i vạ�n đệ)  tu lệ�n trệ�n hoạ�� c rớ� t lạ� i xuo� ng. Nguyệ�n
đạ$  kho� ,  lạ� i  co�  thệ�m cạ� i  nạ� n  mạ�  ngừớ� i  thệ�m vạ�o,  thí�
vừớ� t quạ sạo đạ�y? Ví� điệ)u nạ�y mạ�  chừ vi� sệ$  phạ� i gạ�� p
nạ�n, chuyệ��n phiệ)n phừ� c. Con đừớ� ng [đớ� i] sạu khi đạ$
thạy đo( i cu� ạ chừ vi� lạ�  kho� ng cho phệ�p ngừớ� i khạ� c nhí�n
thạ�y. Nệ�u ngừớ� i khạ� c nhí�n thạ�y ro) i, liệ)n co�  thệ(  no� i hệ� t
cho chừ vi� rạHng chừ vi� đệ�n bừớ� c nạ�o sệ$  co�  nạ� n gí�, [nệ�u
thệ�] chừ vi� co� n tu gí� đạ�y? Do đo�  hoạ�n toạ�n kho� ng cho
thạ�y. Ai ớ�  phạ�p mo� n khạ� c cu$ ng kho� ng đừớ� c thạ�y; cạ� c
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đệ��  từ�  đo) ng  mo� n  đệ)u  kho� ng  đừớ� c  thạ�y;  ại  no� i  cu$ ng
kho� ng tru� ng. Bớ� i ví� mo�� t đớ� i ạ� y đạ$  thạy đo( i ro) i, lạ�  mo�� t
đớ� i tu luyệ��n.

Co�  ngừớ� i ho� i to� i:  ‘Sạ� ch trong to� n giạ�o khạ� c,  cu$ ng
nhừ sạ� ch khí� co� ng co�  thệ(  xệm kho� ng?’ Chu� ng tạ giạ�ng,
rạHng sạ� ch trong to� n giạ�o,  nhạ� t lạ�  sạ� ch cu� ạ Phạ�� t  giạ�o,
đệ)u bạ�o ngừớ� i tạ tu luyệ��n tạ�m tí�nh nhừ thệ�  nạ�o. Chu� ng
tạ cu$ ng lạ�  Phạ�� t giạ, co�  thệ(  no� i lạ�  kho� ng thạ�nh vạ�n đệ) .
Nhừng co�  mo�� t điệ)u, nhiệ)u kinh sạ� ch co�  nhừ$ ng điệ)u đạ$
bi� sại lệ�� ch trong quạ�  trí�nh phiệ�n di�ch, lạ� i co� n [bi�] thệ�m
vạ�o đo�  rạ� t nhiệ)u giạ� i thí�ch kinh sạ� ch, [đo� ] cu$ ng lạ�  đừ� ng
tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu mạ�  giạ� i thí�ch, mạ�  tuy�  tiệ��n đi�nh
nghí$ạ; đo�  chí�nh lạ�  loạ� n Phạ�p. Nhừ$ ng ngừớ� i giạ� i  thí�ch
loạ� n cạ�  kinh sạ� ch ạ� y cạ� ch quạ�  xạ cạ�nh giớ� i  cu� ạ Phạ�� t,
hoạ�n  toạ�n  kho� ng  biệ� t  đừớ� c  hạ�m  nghí$ạ  chạ�n  chí�nh
trong đo� ; do vạ�� y vạ�n đệ)  [ho� ] nhạ�� n thừ� c lạ�  khạ� c ro) i. Chừ
vi� muo� n đo� c hiệ(u ro$  no� , cu$ ng kho� ng hệ)  dệ4  dạ�ng; bạ�n
thạ�n chừ vi� kho� ng ngo��  ro$  rạ đừớ� c. Nhừng [nệ�u] chừ vi�
no� i:  ‘Chu� ng to� i  thạ�y  rạ� t  thí�ch  kinh sạ� ch  [Phạ�� t  giạ�o]’.
Nệ�u chừ vi� cừ�  ho� c loạnh quạnh trong nhừ$ ng kinh sạ� ch
ạ�y, thí� chí�nh lạ�  đạng tu luyệ��n trong phạ�p mo� n ạ� y, bớ� i ví�
kinh sạ� ch cu$ ng lạ�  co�  co� ng vạ�  Phạ�p ớ�  trong đo�  hớ� p lạ� i;
hệ4  ho� c thí� lạ�  đạ$  ho� c vạ�o mo� n ạ� y ro) i, co�  vạ�n đệ)  nhừ thệ� .
Nệ�u chừ vi� đạ�o sạ�u vạ�o đo� , chiệ(u thệo đo�  mạ�  tu, thí� co�
thệ(  chừ vi� đạ$  đi thệo phạ�p mo� n ạ� y, kho� ng co� n lạ�  phạ�p
mo� n chu� ng to� i nừ$ ạ. Tu luyệ��n xừạ nạy đệ)u no� i ‘bạ� t nhi�
phạ�p mo� n’, nệ�u chừ vi� chạ�n tu mo�� t mo� n, thí� chừ vi� chí�
xệm kinh [sạ� ch] cu� ạ mo� n ạ� y.
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Co� n no� i vệ)  sạ� ch khí� co� ng, [nệ�u] chừ vi� muo� n tu thí�
chớ�  co�  đo� c,  nhạ� t  lạ�  nhừ$ ng sạ� ch hiệ��n  nạy, đừ� ng xệm.
Co� n vệ)  nhừ$ ng [cuo� n] nhừ «Hoạ�ng Đệ�  No�� i Kinh», «Tí�nh
Mệ��nh Khuệ�  Chí�», hoạ�� c  «Đạ� o Tạ� ng» thí�  cu$ ng nhừ thệ� ;
tuy rạHng chu� ng kho� ng co�  nhừ$ ng điệ)u xạ�u, nhừng trong
đo�  co�  to) n tạ� i cạ� c loạ� i tí�n từ� c ớ�  cạ� c tạ)ng. Bạ�n thạ�n chu� ng
lạ�  cạ� c phừớng phạ�p tu luyệ��n, hệ4  xệm lạ�  cạ�p thệ�m cho
chừ vi�, cạn nhiệ4u đệ�n chừ vi�. Chừ vi� thạ�y rạHng cạ�u kiạ
lạ�  đu� ng, to� t tho� i, no�  lạ�� p từ� c tiệ�n [nhạ�� p] vạ�o. Liệ)n tiệ�n
[nhạ�� p] vạ�o co� ng cu� ạ chừ vi�; tuy rạHng no�  kho� ng phạ� i lạ�
thừ�  xạ�u, [nhừng] đo�� t nhiệ�n cạ�p cho chừ vi� mo�� t chu� t gí�
lạ�  nạ�o đo� , chừ vi� thừ�  no� i co� n luyệ��n sạo đạ�y? ChạOng phạ� i
sệ$  xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)? Nhừ$ ng linh kiệ��n điệ��n từ�  trong cạ� i
TV nạ�y cu� ạ chu� ng tạ, nệ�u chừ vi� cho thệ�m vạ�o đo�  mo�� t
linh kiệ��n lạ�  khạ� c, chừ vi� thừ�  no� i cạ� i TV nạ�y sệ$  rạ sạo?
Sệ$  lạ�� p  từ� c  ho� ng ngạy;  chí�nh lạ�  đạ� o  ly�  nạ�y.  Hớn nừ$ ạ
hiệ��n nạy trong nhừ$ ng sạ� ch khí� co� ng thí� rạ� t nhiệ)u lạ�  giạ� ,
mạng thệo cạ� c loạ� i tí�n từ� c. Trong chu� ng tạ co�  mo�� t ho� c
việ�n vừ� ạ giớ�  sạ� ch khí� co� ng thí� mo�� t con rạ0n lớ� n từ�  trong
đo�  nhạ�y pho� c rạ. Tạ� t nhiệ�n to� i kho� ng co�  y�  đi�nh no� i chi
tiệ� t. Điệ)u to� i vừ� ạ giạ�ng lạ�  việ�� c nhừ$ ng ngừớ� i luyệ��n co� ng
chu� ng tạ ví�  bạ�n thạ�n kho� ng thệ(  đo� i  đạ$ i  vớ� i bạ�n thạ�n
mí�nh  mo�� t  cạ� ch  đu� ng  đạ0n,  [nệ�n]  tạ� o  thạ�nh  nhừ$ ng
chuyệ��n  phiệ)n  phừ� c  ạ� y,  cu$ ng chí�nh lạ�  phiệ)n  phừ� c  do
tạ�m bạ� t chí�nh chiệ�u mớ� i đệ�n. Chu� ng to� i giạ�ng cho mo� i
ngừớ� i co�  cho4  to� t, đệ(  mo� i ngừớ� i biệ� t [cạ)n] lạ�m thệ�  nạ�o,
phạ�n biệ�� t chu� ng rạ sạo, sạo cho từớng lại kho� ng xuạ� t
hiệ��n  vạ�n  đệ) .  Chừ vi�  chớ�  cho rạHng nhừ$ ng lớ� i  to� i  vừ� ạ
giạ�ng lạ�  kho� ng [nghiệ�m] tro� ng; mo� i ngừớ� i phạ� i hệ� t sừ� c
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chu�  y� ,  tho� ng thừớ� ng xuạ� t  hiệ��n  vạ�n  đệ)  chí�nh ớ�  điệ(m
nạ�y, tho� ng thừớ� ng vạ�n đệ)  xuạ� t hiệ��n chí�nh ớ�  cho4  nạ�y.
Tu luyệ��n lạ�  cừ� c ky�  giạn kho( , lạ�  nghiệ�m tu� c phi thừớ� ng;
chừ vi� hới kho� ng chu�  y�  lạ�  co�  thệ(  [bi�] rớ� t xuo� ng ngạy,
huy�  [hoạ� i]  chí�  trong mo�� t  sớ� m; do vạ�� y  tạ�m nhạ� t đi�nh
phạ� i chí�nh.

Khí công võ thuật

Ngoạ� i trừ�  co� ng phạ�p tu no�� i rạ, co� n co�  ‘khí� co� ng vo$
thuạ�� t’. Khi bạ�n vệ)  khí� co� ng vo$  thuạ�� t, to� i cu$ ng cạ)n nhạ�n
mạ� nh  mo�� t  vạ�n  đệ) ,  hiệ��n  nạy  trong  giớ� i  tu  luyệ��n  co�
nhiệ)u thuyệ� t vệ)  khí� co� ng.

Bạ�y giớ�  đạ$  xuạ� t hiệ��n nhừ$ ng thừ�  nhừ ‘khí� co� ng my$
thuạ�� t’,  ‘khí�  co� ng  ạ�m  nhạ� c’,  ‘khí�  co� ng  thừ  phạ�p’,  ‘khí�
co� ng vu$  đạ� o’, cạ� i gí� cu$ ng co� ; [chu� ng] đệ)u lạ�  khí� co� ng?
To� i thạ�y lạ�  lạ0m. To� i no� i chu� ng lạ�  ‘khí�  co� ng lạ�m loạ� n’;
kho� ng chí�  lạ�  ‘khí�  co� ng lạ�m loạ� n’, mạ�  quạ�  thừ� c lạ�  ‘chạ�
đạ� p khí� co� ng’. Cạ�n cừ�  ly�  luạ�� n [cu� ạ ho� ] lạ�  gí�? No� i rạHng
khi vệ$ , hạ� t, nhạ�y mu� ạ, hạy việ� t chừ$ , thí� tiệ�n nhạ�� p vạ�o
mo�� t trạ� ng thạ� i mớ mớ tí�nh tí�nh, go� i lạ�  ‘khí� co� ng thạ� i’;
đo�  lạ�  khí� co� ng ừ? Kho� ng thệ(  nhạ�� n thừ� c vạ�n đệ)  nhừ vạ�� y
đừớ� c. ChạOng phạ� i to� i no� i đo�  lạ�  ‘chạ�  đạ� p khí� co� ng’ lạ�  gí�?
Khí� co� ng lạ�  mo�� t loạ� i ho� c vạ�n ro�� ng lớ� n uyệ�n thạ�m vệ)  tu
luyệ��n [thạ�n] thệ(  con ngừớ� i. A, cừ�  mớ mớ tí�nh tí�nh lạ�
khí� co� ng ro) i? Vạ�� y chu� ng tạ mớ mớ tí�nh tí�nh ro) i vạ�o nhạ�
vệ��  sinh thí� tí�nh sạo? ChạOng phạ� i lạ�  chạ�  đạ� p khí� co� ng lạ�
gí�? To� i no� i đo�  chí�nh lạ�  ‘chạ�  đạ� p khí� co� ng’. Ho�� i Sừ� c Khoệ�
Đo� ng phừớng nạ�m kiạ, [to� i] thạ�y [khí�] co� ng thừ phạ�p
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nạ�o đo� .  Cạ� i  gí�  go� i  lạ�  khí�  co� ng thừ phạ�p? To� i bệ�n đệ�n
xệm khí� co� ng thừ phạ�p ạ� y rạ sạo; o� ng nạ�y cạ)m bu� t việ� t
chừ$ ;  việ� t  chừ$  xong,  liệ)n  du� ng tạy phạ� t  khí�  đệ�n  từ� ng
chừ$ ; phạ� t xuạ� t rạ đệ)u lạ�  khí� đện. Trong đạ)u chí� toạ�n lạ�
tiệ)n  vạ�  dạnh  [vo� ng],  chừ  vi�  thừ�  no� i  co�  thệ(  co�  co� ng
kho� ng? Khí� cu$ ng sệ$  kho� ng phạ� i khí� to� t. Trệo lệ�n lạ�  bạ�n
rạ� t đạ0 t, mạ�  ngừớ� i nừớ� c ngoạ� i đệ)u tớ� i muạ cu� ạ o� ng. To� i
no� i rạHng ại muạ vệ)  nhạ�  ro) i sệ$  xu� i quạ(y. Cạ� i khí� đện ạ� y
co�  thệ(  to� t sạo đừớ� c? [To� i] thạ�y mạ�� t  cu� ạ o� ng nạ�y đện
lạ0m, o� ng tạ nhí�n gí� cu$ ng rạ tiệ)n, chí� nghí$ đệ�n tiệ)n; ho� i
co�  thệ(  co�  co� ng? Trệ�n dạnh thiệ�p o� ng nạ�y co�  ghi cạ�  đo� ng
dạnh [hiệ��u], nạ�o lạ�  ‘Khí� co� ng Thừ phạ�p Quo� c tệ� ’ v.v. To� i
ho� i cạ� i thừ�  mạ�nh lớ� i ạ� y co�  đừớ� c tí�nh lạ�  khí�  co� ng hạy
kho� ng?

Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$, trong nhừ$ ng ngừớ� i [ho� c] xong
lớ� p nạ�y cu� ạ to� i, 80%–90% chu� ng tạ sệ$  kho� ng chí�  hệ� t
bệ��nh, mạ�  chừ vi� co� n đạ0 c co� ng, co� ng chạ�n chí�nh. Nhừ$ ng
thừ�  mạng trệ�n thạ�n chừ vi� đạ$  lạ�  siệ�u thừớ� ng ro) i; [nệ�u]
từ�  bạ�n thạ�n chừ vi� luyệ��n, [thí�] cạ�  mo�� t đớ� i chừ vi� cu$ ng
kho� ng thệ(  luyệ��n xuạ� t lại rạ đừớ� c [nhừ$ ng thừ�  ạ� y]. Mo�� t
ngừớ� i co� n trệ�  từ�  bạ�y giớ�  mạ�  bạ0 t đạ)u luyệ��n, thí� cạ�  mo�� t
đớ� i cu$ ng kho� ng luyệ��n xuạ� t lại đừớ� c nhừ$ ng thừ�  mạ�  to� i
đạ$  cạ�p cho chừ vi�, mạ�  vạ4n cạ)n mo�� t minh sừ chạ�n chí�nh
[đệ(  chí�] dạ� y chừ vi�. Chu� ng to� i nhừ$ ng ngừớ� i bạo nhiệ�u
thệ�  hệ��  mớ� i hí�nh thạ�nh đừớ� c Phạ�p Luạ�n vạ�  nhừ$ ng cớ
chệ�  nạ�y; nhừ$ ng thừ�  ạ� y lạ�� p từ� c gạ0n cạ�p cho chừ vi� ro) i.
Do đo�  to� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i, chớ�  nệ�n ví� dệ4  đừớ� c mạ�  dệ4
mạ� t. No�  cừ� c ky�  trạ�n quy� , kho� ng thệ(  du� ng giạ�  tri� đệ(  đo
lừớ� ng đừớ� c đạ�u. Chu� ng tạ sạu lớ� p ho� c nạ�y, nhừ$ ng gí�
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chừ vi�  mạng thệo lạ�  co� ng chạ�n chí�nh, lạ�  vạ�� t  chạ� t  cạo
nạ�ng lừớ� ng. Chừ vi� vệ)  nhạ�  cu$ ng lạ� y bu� t việ� t mạ�y chừ$ ,
chừ$  du�  đệ�p hạy xạ�u, [đệ)u] co�  co� ng! Do đo�  chu� ng tạ sạu
lớ� p ho� c nạ�y trớ�  đi, phạ� i chạ�ng ại ại cu$ ng co�  thệ�m mo�� t
chừ$  “sừ” vạ�o,  đệ)u lạ�  ‘khí�  co� ng sừ thừ phạ�p’? To� i  no� i
rạHng kho� ng thệ(  nhạ�� n thừ� c nhừ thệ�  đừớ� c. Ví� lạ�  ngừớ� i co�
co� ng chạ�n chí�nh, chừ vi� kho� ng [cạ)n] du� ng y�  đạ�� c biệ�� t đệ(
phạ� t [co� ng], chừ vi� chạ� m quạ cạ� i gí� thí� đệ)u lừu lạ� i nạ�ng
lừớ� ng, đệ)u lạ�p lạ�nh ạ�nh quạng.

To� i co� n xệm mo�� t cuo� n tạ� p chí�,  đạ�ng tho� ng tin vệ)
việ�� c  mớ�  lớ� p khí�  co� ng thừ phạ�p.  To� i  giớ�  rạ mo�� t  chu� t,
xệm xệm ho�  dạ� y thệ�  nạ�o. Trong đo�  việ� t thệ�  nạ�y: trừớ� c
tiệ�n điệ)u từ� c, ho�  hạ�p, sạu đo�  ngo) i đạ�  toạ�  y�  từớ� ng [đạ�� t
tạ� i] khí�  đạn điệ)n; đạ�  toạ�  mừớ� i lạ�m phu� t cho đệ�n nừ� ạ
giớ�  đo) ng ho) , y�  từớ� ng nạ�ng khí� đạn điệ)n lệ�n dạ4n nhạ�� p
vạ�o cạ�nh tạy, lạ� y bu� t chạ�m vạ�o mừ� c [nho], lạ� i vạ�� n khí�
tiệ�p vạ�o đạ)u bu� t.  ÝK  niệ��m đệ�n đo�  ro) i,  thí�  bạ0 t  đạ)u việ� t
chừ$ . ChạOng phạ� i đo�  lạ�  lừ� ạ ngừớ� i? A, đệ)  khí� vạ�o đạ�u thí�
go� i lạ�  khí� co� ng đo�  phạ� i kho� ng? Thệ�  thí� chu� ng tạ khi ạ�n
cớm, ngo) i đạ�  toạ�  mo�� t lu� c, cạ)m đu$ ạ lệ�n, vạ�� n khí� vạ�o đạ)u
đu$ ạ ạ�n cớm, vạ�� y bệ�n go� i lạ�  ‘khí� co� ng ạ�n cớm’, phạ� i vạ�� y
kho� ng? Đo)  ạ�n cu$ ng lạ�  nạ�ng lừớ� ng; chuyệ��n nạ�y no� i nhừ
vạ�� y đạ�y. To� i no� i rạHng chí�nh lạ�  ‘chạ�  đạ� p khí� co� ng’; ho�  coi
khí� co� ng quạ�  thiệ(n cạ�� n; vạ�� y nệ�n kho� ng thệ(  nhạ�� n thừ� c
nhừ thệ�  đừớ� c.

Tuy nhiệ�n khí� co� ng vo$  thuạ�� t đạ$  co�  thệ(  đừớ� c xệm lạ�
mo�� t  mo� n  khí�  co� ng đo�� c  lạ�� p.  Ví�  sạo?  No�  co�  quạ�  trí�nh
truyệ)n thừ� ạ mạ�y nghí�n nạ�m, no�  co�  mo�� t bo��  hoạ�n chí�nh
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vệ)  ly�  luạ�� n  tu luyệ��n  cu$ ng nhừ mo�� t  bo��  hoạ�n  chí�nh vệ)
phừớng phạ�p tu luyệ��n; do đo�  no�  co�  thệ(  đừớ� c tí�nh lạ�
mo�� t  bo��  hoạ�n chí�nh. Tuy nhừ vạ�� y, nhừng khí�  co� ng vo$
thuạ�� t cu$ ng lạ�  điệ)u ớ�  tạ)ng thạ�p nhạ� t trong co� ng phạ�p tu
no�� i  [nhừ] cu� ạ chu� ng tạ. Ngạ� nh khí� co� ng chí�nh lạ�  mo�� t
loạ� i  việ�n  nạ�ng lừớ� ng vạ�� t  chạ� t,  chí�  co�  tạ� c  du� ng trong
đạ�nh nhạu. Lạ�y ví� du�  nạ�y cho mo� i ngừớ� i; tạ� i Bạ0 c Kinh
co�  mo�� t ho� c việ�n, sạu khi lệ�n lớ� p [ho� c] Phạ�p Luạ�n Đạ� i
Phạ�p cu� ạ chu� ng to� i, thí� kho� ng thệ(  [du� ng] tạy ạ�n vạ�o cạ� i
gí� hệ� t. [Anh tạ] đệ�n cừ� ạ hạ�ng muạ xệ trệ�  ệm, du� ng tạy
thừ�  đo��  bệ)n chạ0 c, thí� vừ� ạ ạ�n mo�� t cạ� i, “pạ�ng” [mo�� t cạ� i]
khung xệ gạ4y ngạy; ạnh tạ lạ� y lạ�m lạ�  lạ0m. Vệ)  nhạ�  ngo) i
ghệ�  dừ� ạ, ạnh nạ�y kho� ng thệ(  du� ng tạy mạ�  ạ�n; du� ng tạy
mạ�  ạ�n xuo� ng ghệ�  thí� “pạ�ng” mo�� t cạ� i gạ4 y ghệ�  ngạy. Anh
tạ ho� i to� i đo�  lạ�  sạo. To� i kho� ng giạ�ng cho ạnh tạ, to� i ệ
rạHng ạnh tạ phạ� t sinh tạ�m chạ�p trừớ� c. To� i no� i: ‘đo�  đệ)u
lạ�  trạ� ng thạ� i bí�nh thừớ� ng, tuy�  ky�  từ�  nhiệ�n, kho� ng cạ)n
quạn tạ�m đệ�n no� , đệ)u lạ�  điệ)u to� t’. [Nệ�u] co� ng nạ�ng ạ� y
mạ�  du� ng to� t, thí� ho� n đạ�  kiạ chí� du� ng tạy nạ0n mo�� t cạ� i lạ�
bớ�  vu� n  ngạy.  ChạOng phạ� i  ngạ� nh khí�  co� ng lạ�  gí�?  Tuy
nhiệ�n ạnh nạ�y chừạ hệ)  luyệ��n ngạ� nh khí�  co� ng. Trong
co� ng phạ�p tu no�� i tho� ng thừớ� ng cạ� c co� ng nạ�ng nạ�y đệ)u
xuạ� t [hiệ��n], tuy nhiệ�n ví� tạ�m tí�nh ngừớ� i [ho� c] chừạ giừ$
đừớ� c vừ$ ng, do đo�  tho� ng thừớ� ng co� ng nạ�ng xuạ� t rạ đệ)u
kho� ng cạ�p chừ vi�  du� ng. Nhạ� t lạ�  khi tu luyệ��n tạ� i  tạ)ng
thạ�p,  tạ�m tí�nh ngừớ� i  tạ chừạ đệ)  cạo lệ�n,  nệ�n nhừ$ ng
co� ng  nạ�ng  xuạ� t  rạ  ớ�  tạ)ng  thạ�p  nạ�y,  hoạ�n  toạ�n  đệ)u
kho� ng đừớ� c cạ�p. Dạ)n dạ)n sạu nạ�y khi chừ vi� nạ�ng cạo
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tạ�m tí�nh lệ�n ro) i, thí� nhừ$ ng thừ�  ạ� y kho� ng co�  tạ� c du� ng gí�
nừ$ ạ, nệ�n cu$ ng kho� ng đừớ� c xuạ� t lại nừ$ ạ.

Cu�  thệ(  vệ)  luyệ��n khí� co� ng vo$  thuạ�� t lạ�  thệ�  nạ�o? Luyệ��n
khí� co� ng vo$  thuạ�� t ho�  giạ�ng vạ�� n khí�. Tuy nhiệ�n bạn đạ)u
chừạ co�  vạ�� n đừớ� c cạ� i khí� ạ� y, bạ�o chừ vi� nghí$ đệ�n vạ�� n
khí� lạ�  vạ�� n đừớ� c ngạy [hạy sạo], ho�  co� n chừạ vạ�� n [khí�]
đừớ� c. Lạ�m thệ�  nạ�o đạ�y? Ho�  cạ)n luyệ��n tạy cu� ạ mí�nh, hại
bệ�n sừớ� n, hoạ�� c đu� i, chạ�n, cạOng tạy cạ�nh tạy, đạ)u cu$ ng
cạ)n luyệ��n. Luyệ��n thệ�  nạ�o? Co�  ngừớ� i du� ng tạy đạ�nh vạ�o
cạ�y, du� ng chừớ� ng đạ�nh vạ�o cạ�y. Co�  ngừớ� i du� ng tạy vo4
vạ�o phiệ�n đạ� , ‘pạ�ng-pạ�ng’ vo4  vạ�o đo� . Chừ vi� [co�  thệ( ] no� i
lạ�  xừớng mạ�  do�� i vạ�o đo�  thí� phạ� i đạu ghệ�  lạ0m, chí� du� ng
kí�nh [lừ� c] hới quạ�  chu� t xí�u lạ�  chạ�y mạ�u ngạy. Nhừng
khí�  ạ� y vạ4n chừạ vạ�� n đừớ� c. Lạ�m sạo đạ�y? Ho�  bạ0 t  đạ)u
vung tạy, sạo cho mạ�u chạ�y ngừớ� c rạ; bạ0p tạy, bạ�n tạy
sệ$  pho) ng lệ�n.  Thừ� c tệ�  lạ�  chu� ng pho) ng lệ�n,  sạu đo�  ho�
du� ng tạy đạ�nh vạ�o [phiệ�n] đạ�  mo�� t cạ� i, xừớng đạ$  đừớ� c
đệ��m lo� t  ro) i,  kho� ng trừ� c  tiệ�p  chạ� m vạ�o  đạ�  nừ$ ạ,  cu$ ng
kho� ng  đạu nhừ trừớ� c  nừ$ ạ.  Cu� ng  thệo việ�� c  ho�  luyệ��n
co� ng liệ�n  tu� c,  sừ phu�  sệ$  dạ� y  ho� ;  dạ)n  dạ)n  ho�  sệ$  vạ�� n
đừớ� c khí�. Tuy nhiệ�n chí� vạ�� n khí� tho� i thí� chừạ đừớ� c; khi
đạ�nh nhạu thạ�� t thí� ngừớ� i tạ đạ�u co�  đớ� i chừ vi�. Đừớng
nhiệ�n ngừớ� i  tạ khi co�  thệ(  vạ�� n khí�  thí�  đạ$  co�  thệ(  chi�u
đừớ� c đo� n, lạ� y mo�� t cạ� y gạ�� y rạ� t dạ�y mạ�  đạ�nh lệ�n cu$ ng co�
thệ(  kho� ng thạ�y đạu; ho�  vạ�� n khí� xong co�  thệ(  pho) ng lệ�n.
Tuy nhiệ�n khí� lạ�  thừ�  nguyệ�n thuy�  nhạ� t bạn đạ)u; thuạ�� n
thệo thớ� i giạn ho�  kho� ng ngừ� ng luyệ��n, [thí�] khí� nạ�y sệ$
chuyệ(n hoạ�  lệ�n thạ�nh vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng. Khi no�
đạ$  chuyệ(n hoạ�  thạ�nh vạ�� t  chạ� t  cạo nạ�ng lừớ� ng ro) i,  sệ$
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dạ)n dạ)n hí�nh thạ�nh mo�� t loạ� i cu� c nạ�ng lừớ� ng co�  mạ�� t đo��
rạ� t lớ� n. Nhừng loạ� i cu� c nạ�ng lừớ� ng nạ�y co�  linh tí�nh, do
đo�  no�  cu$ ng lạ�  mo�� t cu� c co� ng nạ�ng, [no� ] chí�nh lạ�  mo�� t loạ� i
cu� c  co� ng  nạ�ng.  Nhừng  loạ� i  co� ng  nạ�ng  nạ�y  co�  thệ(
chuyệ�n  du� ng  đệ(  đạ�nh,  đớ$  đo� n;  [nhừng]  du� ng  no�  tri�
bệ��nh thí�  kho� ng đừớ� c. Bớ� i ví�  vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng
nạ�y ớ�  tạ� i kho� ng giạn khạ� c, no�  kho� ng di chuyệ(n ớ�  kho� ng
giạn nạ�y cu� ạ chu� ng tạ, do đo�  thớ� i giạn cu� ạ no�  nhạnh
hớn cu� ạ chừ vi� rạ� t nhiệ)u. Khi chừ vi� muo� n đạ�nh ngừớ� i
khạ� c, kho� ng co� n du� ng đệ�n vạ�� n khí� nừ$ ạ, kho� ng cạ)n nghí$
từớ� ng nừ$ ạ, [mạ� ] co� ng ạ� y đạ$  đệ�n cho4  đo�  ngạy ro) i. Ngừớ� i
khạ� c đạ�nh chừ vi�, khi chừ vi� muo� n cho� ng đớ$ , thí� co� ng
ạ�y cu$ ng đạ$  đệ�n đo�  ro) i. Bạ� t kệ(  lạ�  chừ vi� xuạ� t thu�  nhạnh
đệ�n đạ�u, no�  co� n nhạnh hớn chừ vi�; khạ� i niệ��m thớ� i giạn
cu� ạ  hại  bệ�n  lạ�  khạ� c  nhạu.  [Nệ�u]  luyệ��n  khí�  co� ng  vo$
thuạ�� t,  [thí�] co�  thệ(  luyệ��n xuạ� t đừớ� c nhừ$ ng thừ�  nhừ lạ�
‘thiệ� t sạ chừớ� ng’, ‘chu sạ chừớ� ng’, ‘kim cừớng tho� i’, ‘lạ
hạ�n  cừớ� c’;  đo�  lạ�  nhừ$ ng  bạ�n  sừ�  cu� ạ  ngừớ� i  thừớ� ng.
Ngừớ� i thừớ� ng khi đạ$  trạ� i quạ rệ�n luyệ��n ro) i thí� co�  thệ(
đạ� t đừớ� c đệ�n mừ� c ạ� y.

Sừ�  khạ� c  biệ�� t  lớ� n  nhạ� t  giừ$ ạ  khí�  co� ng vo$  thuạ�� t  vạ�
co� ng phạ�p tu no�� i  lạ� :  khí�  co� ng vo$  thuạ�� t  yệ�u cạ)u luyệ��n
trong vạ�� n đo�� ng, do đo�  khí� chạ� y dừớ� i dạ. Ví� luyệ��n trong
vạ�� n  đo�� ng,  nệ�n kho� ng thệ(  nhạ�� p  tí$nh,  khí�  kho� ng nhạ�� p
đạn điệ)n; khí� chạ� y dừớ� i dạ, khí� thoạ� t quạ cớ bạ0p, do đo�
kho� ng thệ(  luyệ��n mệ��nh, cu$ ng kho� ng thệ(  tu luyệ��n xuạ� t rạ
đừớ� c nhừ$ ng co� ng phu cạo thạ�m. Co� ng phạ�p tu no�� i cu� ạ
chu� ng tạ yệ�u cạ)u  luyệ��n  trong tí$nh.  Co� ng phạ�p tho� ng
thừớ� ng giạ�ng khí� nhạ�� p đạn điệ)n, khí� nhạ�� p bu� ng dừớ� i,
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chu�  tro� ng tu luyệ��n trong tí$nh, chu�  tro� ng chuyệ(n hoạ�
bạ�n thệ( , co�  thệ(  tu mệ��nh, co�  thệ(  tu luyệ��n đệ�n tạ)ng cạo
hớn.

Mo� i ngừớ� i co�  thệ(  đạ$  nghệ đệ�n nhừ$ ng co� ng phu nhừ
thệ� ; trong tiệ(u thuyệ� t cu$ ng việ� t vệ)  nhừ$ ng thừ�  nhừ ‘kim
chung trạ�o’, ‘thiệ� t bo�  sạm’, ‘bạ� ch bo��  xuyệ�n dừớng’. Co� n
‘khinh co� ng’  nừ$ ạ,  co�  ngừớ� i  đi  lạ� i  trệ�n  cạo;  co�  ngừớ� i
thạ�� m chí�  co�  thệ(  đo�� n nhạ�� p sạng kho� ng giạn khạ� c.  Cạ� c
co� ng phu nạ�y  co�  hạy  kho� ng?  Co� ,  điệ(m nạ�y  lạ�  khạOng
đi�nh;  tuy nhiệ�n kho� ng co�  trong ngừớ� i  thừớ� ng.  Ai đạ$
thạ�� t  sừ�  luyệ��n  xuạ� t  đừớ� c  nhừ$ ng  co� ng  phu  nạ�y,  thí�
kho� ng thệ(  lạ� y chu� ng rạ hiệ(n thi� đừớ� c. Bớ� i ví� ho�  kho� ng
chí�  đớn thuạ)n  luyệ��n  vo$  thuạ�� t,  mạ�  đạ$  hoạ�n  toạ�n siệ�u
xuạ� t kho� i ngừớ� i thừớ� ng ro) i; nhừ thệ�  nhừ$ ng ngừớ� i nạ�y
cạ)n phạ� i  chiệ(u thệo co� ng phạ�p tu no�� i  mạ�  tu. Ho�  phạ� i
giạ�ng tạ�m tí�nh, đệ)  cạo tạ�m tí�nh cu� ạ mí�nh; ho�  coi nhừ$ ng
thừ�  lớ� i í�ch vạ�� t chạ� t kiạ thạ�� t nhệ�  nhạ�ng. Tuy rạHng ho�  đạ$
tu xuạ� t rạ đừớ� c nhừ$ ng loạ� i co� ng phu ạ�y, nhừng từ�  đo�
trớ�  đi  ho�  kho� ng thệ(  tuy�  tiệ��n  sừ�  du� ng ớ�  cho� n  ngừớ� i
thừớ� ng  nừ$ ạ;  khi  kho� ng  co�  ngừớ� i  nhí�n  thạ�y  [thí�]  từ�
mí�nh lạ�m mo�� t  chu� t  thí�  đừớ� c.  Chừ vi�  thạ�y  việ� t  trong
nhừ$ ng tiệ(u  thuyệ� t  kiạ,  rạHng cạ� c  nhạ�n  vạ�� t  ví�  [sớ]  đo)
kiệ�m [thuạ�� t], ví� [muo� n] lạ� y bạ�u vạ�� t, ví� đạ�n bạ� , mạ�  giệ� t
mạ�  đạ�nh; bạ�n sừ�  cu� ạ ại cu$ ng rạ� t to lớ� n, đi lạ� i nhừ Thạ)n.
Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$  xệm, ngừớ� i đạ$  thạ�� t  sừ�  co�  nhừ$ ng
co� ng phu nạ�y, ho�  chạOng phạ� i tu no�� i mạ�  tu xuạ� t lại đừớ� c
hạy sạo? Ho�  [coi] tro� ng tạ�m tí�nh mớ� i tu xuạ� t lại đừớ� c,
đo� i vớ� i dạnh lớ� i vạ�  cạ� c thừ�  du� c vo� ng thí�  [ho� ] đạ$  xệm
nhệ�  từ�  lạ�u; ho�  co�  thệ(  đi giệ� t ngừớ� i kho� ng? Ho�  co�  thệ(  coi
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tro� ng tiệ)n tạ� i đệ�n thệ�  kho� ng? Hoạ�n toạ�n kho� ng thệ(  nhừ
vạ�� y đừớ� c; đo�  chí�  lạ�  tho( i pho) ng trong nghệ��  thuạ�� t tho� i.
Con ngừớ� i truy cạ)u nhừ$ ng kí�ch thí�ch tạ�m ly� , cạ� i gí� thoạ�
mạ$n điệ)u ạ� y thí� [đo� c]. Cạ� c tạ� c giạ�  cu$ ng nạ0m chạ0 c đạ�� c
điệ(m  nạ�y,  thệ(  nạ�o  cu$ ng  [việ� t]  cho  chừ  vi�  thạ�y  thoạ�
[mạ$n], thạ�y cạo hừ� ng; ho�  gạ0ng sừ� c việ� t cho chừ vi�. Việ� t
rạ cạ�ng huyệ)n [hoạ�� c] chừ vi� cạ�ng thí�ch đo� c; đo�  chí�  lạ�
tho( i pho) ng trong nghệ��  thuạ�� t tho� i. Ai thạ�� t sừ�  co�  nhừ$ ng
co� ng phu nạ�y đệ)u kho� ng hạ�nh xừ�  nhừ thệ� , đạ�� c biệ�� t lạ� i
cạ�ng kho� ng thệ(  lạ� y rạ biệ(u diệ4n.

Tâm lý hiển thị

Co�  nhiệ)u ho� c việ�n trong chu� ng tạ, ví� tu luyệ��n ớ�  nới
ngừớ� i thừớ� ng, nệ�n co�  nhiệ)u tạ�m chừạ vừ� t bo� ; co�  nhiệ)u
tạ�m đạ$  trớ�  thạ�nh ‘từ�  nhiệ�n’  ro) i,  bạ�n  thạ�n  ho�  kho� ng
nhạ�� n rạ đừớ� c nừ$ ạ. Tạ�m ly�  hiệ(n thi� nạ�y ớ�  đạ�u cu$ ng thệ(
hiệ��n rạ; khi lạ�m điệ)u to� t cu$ ng co�  thệ(  thệ(  hiệ��n rạ tạ�m ly�
hiệ(n thi�. Bí�nh thừớ� ng thí� ví� dạnh [tiệ�ng] cho bạ�n thạ�n,
ví� đệ(  đừớ� c lớ� i hớn mo�� t chu� t, [mạ� ] pho�  diệ4n, [mạ� ] hiệ(n
thi�:  ‘To� i  co�  khạ�  nạ�ng,  lạ�  ngừớ� i  mạ� nh hớn’.  Chu� ng tạ
cu$ ng co�  tí�nh huo� ng nạ�y: luyệ��n co�  phạ)n hớn, thiệ�n mu� c
xệm co�  phạ)n ro$  hớn, đo�� ng tạ� c tro� ng đệ�p mạ0 t hớn; cu$ ng
co�  hiệ(n thi� trong đo� .

Co�  ngừớ� i  no� i:  ‘To� i  đạ$  nghệ thạ�y Sừ phu�  Ly�  Ho) ng
Chí�  no� i  điệ)u  nạ�o  đo� ’;  mo� i  ngừớ� i  liệ)n  tu� m  lạ� i  nghệ;
ngừớ� i ạ� y ớ�  đo�  giạ�ng no� i, du� ng ly�  giạ� i cu� ạ bạ�n thạ�n đệ(
thệ�m thạ0 t lừu truyệ)n nhừ$ ng tin đo) n. Mu� c đí�ch lạ�m gí�
vạ�� y? Cu$ ng lạ�  đệ(  hiệ(n thi�  bạ�n thạ�n.  Co� n co�  ngừớ� i  lừu
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truyệ)n nhừ$ ng tin đo) n nhừ vạ�� y, ngừớ� i no�  truyệ)n ngừớ� i
kiạ, ớ�  đo�  giạ�ng no� i mạ�  lạ� y lạ�m thí�ch thu�  lạ0m, nhừ thệ(  lạ�
ho�  linh tho� ng nhừ$ ng tin đo) n ạ� y lạ0m. [Nhừ thệ(  lạ� ] chu� ng
tạ co�  rạ� t nhiệ)u ho� c việ�n kho� ng hiệ(u ro$  nhừ ho� , ngừớ� i
khạ� c kho� ng biệ� t nhiệ)u nhừ ho� ; ho�  đạ$  thạ�nh ‘từ�  nhiệ�n’
ro) i, co�  thệ(  kho� ng từ�  nhạ�� n rạ đừớ� c nừ$ ạ. Trong tiệ)m y�
thừ� c, ho�  đạ$  co�  tạ�m ly�  hiệ(n thi� ạ� y; nệ�u kho� ng thí� truyệ)n
nhừ$ ng tin đo) n kiạ đệ(  lạ�m gí�? Co� n co�  ngừớ� i truyệ)n rạHng
Sừ phu�  đệ�n mo�� t lu� c nạ�o đo�  sệ$  ‘ho) i sớn’. To� i kho� ng phạ� i
từ�  nu� i đệ�n, ho� i to� i ho) i vệ)  nu� i nạ�o đạ�y? Co� n co�  ngừớ� i no� i
rạHng Sừ phu�  vạ�o ngạ�y ho� m ạ�y đạ$  giạ�ng nhừ$ ng điệ)u gí�
đo�  cho ại, rạHng to� i đo� i xừ�  đạ�� c biệ�� t vớ� i ại nhừ thệ�  nạ�o
đo� . Truyệ)n nhừ$ ng thừ�  ạ� y ho� i co�  gí� to� t? ChạOng co�  điệ(m
gí� to� t ớ�  đo�  cạ� ; mạ�  trạ� i lạ� i chu� ng to� i thạ�y đừớ� c mo�� t loạ� i
tạ�m chạ�p trừớ� c, mo�� t loạ� i tạ�m ly�  hiệ(n thi�.

Co� n co�  ngừớ� i  tí�m to� i  xin chừ$  ky� ;  mu� c đí�ch lạ�  gí�?
Cu$ ng lạ�  cạ� ch thừ� c cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng: xin chừ$  ky� , lừu ky�
niệ��m. Chừ vi� nệ�u kho� ng [thừ� c] tu, thí� to� i cho chừ vi� chừ$
ky�  cu$ ng kho� ng co�  tạ� c du� ng gí�. [Trong] sạ� ch cu� ạ to� i chừ$
nạ�o cu$ ng lạ�  hí�nh từớ� ng cu� ạ to� i vạ�  Phạ�p Luạ�n, mo4 i cạ�u
đệ)u do to� i giạ�ng; chừ vi� co� n cạ)n chừ$  ky�  nạ�o nừ$ ạ đạ�y?
Co�  ngừớ� i nghí$: ‘Co�  chừ$  ky�  ro) i, tí�n từ� c cu� ạ Sừ phu�  sệ$  bạ�o
ho��  mí�nh’.  [Ho� ]  vạ4n giạ�ng vệ)  tí�n từ� c; chu� ng to� i  kho� ng
giạ�ng tí�n từ� c. Cuo� n sạ� ch nạ�y vo� n đạ$  kho� ng thệ(  du� ng giạ�
tri� mạ�  đo lừớ� ng. Chừ vi� co� n cạ)u gí� nừ$ ạ đạ�y? Chu� ng đệ)u
lạ�  nhừ$ ng điệ)u phạ�n ạ�nh từ�  cạ� i  tạ�m ạ� y. Co� n co�  ngừớ� i
quạn sạ� t nhừ$ ng ho� c việ�n thạ�n cạ�� n to� i, quạn sạ� t lớ� i no� i
cừ�  chí�  cu� ạ  nhừ$ ng vi�  ạ� y  xong,  liệ)n  thệo [đo� ]  mạ�  ho� c;
điệ)u to� t hạy xạ�u ho�  kho� ng co�  [phạ�n biệ�� t] ro$ . Ky�  thừ� c
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bạ� t kệ(  chu� ng to� i [đo� i xừ� ] vớ� i ại thệ�  nạ�o đi nừ$ ạ, cu$ ng chí�
co�  mo�� t Phạ�p nạ�y; chí� cạ)n tuạ�n thệo Phạ�p nạ�y mạ�  lạ�m,
đo�  mớ� i  lạ�  tiệ�u  chuạ(n chạ�n chí�nh.  Nhừ$ ng ngừớ� i  thạ�n
cạ�� n bệ�n to� i kho� ng hệ)  đừớ� c đo� i xừ�  đạ�� c biệ�� t gí�, cu$ ng nhừ
mo� i ngừớ� i tho� i; ho�  chí� lạ�  nhừ$ ng nhạ�n việ�n co� ng tạ� c cu� ạ
Ho�� i  Nghiệ�n cừ� u; [chừ vi�] chớ�  khớ� i cạ� i tạ�m ạ� y. Tho� ng
thừớ� ng khi chu� ng tạ dạ�y khớ� i cạ� i tạ�m ạ� y, [thí�] chừ vi�
vo�  y�  đạ$  khớ� i tạ� c du� ng phạ�  hoạ� i Đạ� i Phạ�p. Nhừ$ ng điệ)u
[đo) n đạ� i] giạ�� t gạ�n mạ�  chừ vi� tạ� o rạ, thạ�� m chí� co�  thệ(  lạ�m
nạ�y sinh mạ�u thuạ4n, vạ�  thừớ� ng gạ�y tạ�m chạ�p trừớ� c cho
ho� c  việ�n,  cu$ ng mong đệ�n  gạ)n  Sừ phu�  đệ(  nghệ đừớ� c
thệ�m đo� i chu� t,  v.v.; nhừ$ ng sừ�  việ�� c  nhừ thệ�  đo�  kho� ng
phạ� i đệ)u lạ�  vạ�n đệ)  nạ�y hạy sạo?

Tạ�m ly�  hiệ(n thi� nạ�y co� n dệ4  dạ4n đệ�n điệ)u gí�? Thớ� i
giạn truyệ)n co� ng cu� ạ to� i đạ$  hại nạ�m ro) i; trong nhừ$ ng
ho� c việ�n lạ�u nạ�m tu luyệ��n Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng
tạ, co�  mo�� t so�  ngừớ� i co�  thệ(  khại co� ng rạ� t nhạnh; co�  mo�� t
lớ� p ngừớ� i  sệ$  tiệ�n  nhạ�� p  vạ�o  trạ� ng thạ� i  tiệ��m ngo�� ,  đo�� t
nhiệ�n tiệ�n nhạ�� p vạ�o tiệ��m ngo�� . Tạ� i sạo lu� c nạ�y ho�  kho� ng
xuạ� t nhừ$ ng co� ng nạ�ng ạ� y? Lạ�  ví� to� i lạ�� p từ� c đạ(y chừ vi�
lệ�n đệ�n cạo nhừ thệ� , cạ� c tạ�m ngừớ� i thừớ� ng cu� ạ chừ vi�
[vạ4n]  chừạ bo�  đi  thí�  kho� ng thệ(  đừớ� c.  Tạ� t  nhiệ�n tạ�m
tí�nh  cu� ạ  chừ vi�  đạ$  nạ�ng lệ�n  rạ� t  cạo,  nhừng vạ4n  co� n
nhiệ)u tạ�m chạ�p trừớ� c chừạ từ�  bo� , do đo�  kho� ng thệ(  đệ(
chừ vi� xuạ� t rạ nhừ$ ng co� ng nạ�ng ạ� y đừớ� c. Khi mạ�  chừ vi�
vừớ� t quạ đừớ� c giại đoạ� n ạ� y, sạu khi o( n đi�nh lạ� i, [thí�]
lạ�� p từ� c đạ(y chừ vi� lệ�n đệ�n trạ� ng thạ� i tiệ��m ngo�� . Trong
trạ� ng thạ� i tiệ��m ngo��  nạ� y, thiệ�n mu� c cu� ạ chừ vi� sệ$  khại
mớ�  ớ�  rạ� t cạo, chừ vi� sệ$  xuạ� t rạ� t nhiệ)u co� ng nạ�ng. ỞQ  đạ�y
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to� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i rạHng, khi tu luyệ��n chạ�n chí�nh, thí�
vừ� ạ bạ0 t đạ)u vạ�o lạ�  đạ$  xuạ� t hiệ��n rạ� t nhiệ)u co� ng nạ�ng;
chừ vi�  đạ$  tiệ�n nhạ�� p đệ�n tạ)ng cạo nhừ thệ�  ro) i,  do đo�
co� ng nạ�ng rạ� t nhiệ)u. Gạ)n đạ�y chu� ng tạ co�  nhiệ)u ngừớ� i
co�  thệ(  đạ$  xuạ� t  hiệ��n  trạ� ng  thạ� i  nạ�y.  Co� n  co�  mo�� t  so�
ngừớ� i, ho�  tu kho� ng cạo, nhừ$ ng thừ�  ho�  mạng trệ�n thạ�n
vạ�  lừ� c nhạ4n nạ� i cu� ạ bạ�n thạ�n ho�  kệ� t hớ� p lạ� i lạ�  co�  đi�nh;
do đo�  co�  mo�� t  so�  ngừớ� i  [ngạy] tạ� i  tạ)ng rạ� t  thạ�p [đạ$ ]
khại co� ng khại ngo��  ro) i; ngo��  triệ�� t đệ( ; sệ$  xuạ� t hiệ��n nhừ$ ng
ngừớ� i nhừ thệ� .

To� i giạ�ng ro$  vạ�n đệ)  nạ�y cho chừ vi�, chí�nh lạ�  đệ(  no� i
vớ� i  chừ vi�  rạHng,  nệ�u  mạ�  nhừ$ ng ngừớ� i  nhừ thệ�  xuạ� t
hiệ��n,  chừ vi�  nhạ� t  đi�nh kho� ng thệ(  coi  ho�  nhừ nhừ$ ng
Giạ� c Giạ�  xuạ� t sạ0 c. Trong tu luyệ��n đạ�y lạ�  mo�� t vạ�n đệ)  rạ� t
nghiệ�m tu� c;  chí�  co�  tuạ�n  thệo Đạ� i  Phạ�p nạ�y mạ�  hạ�nh
đo�� ng mớ� i lạ�  đu� ng. Chừ vi� kho� ng đừớ� c [phệ�p ví�] thạ�y
ngừớ� i tạ [co� ] co� ng nạ�ng, thạ)n tho� ng, nhí�n thạ�y mo�� t so�
điệ)u, ro) i sạu đo�  thệo ngừớ� i tạ, nghệ thệo ngừớ� i tạ. Chừ
vi� ro) i sệ$  lạ�m hạ� i ho� , ho�  sệ$  sinh tạ�m hoạn hy� , cuo� i cu� ng
nhừ$ ng gí� mạ�  ho�  co�  sệ$  bi� mạ� t hệ� t, đo� ng lạ� i hệ� t; ro� t cuo�� c
[ho� ]  sệ$  bi�  rớ� t  xuo� ng.  [Ngừớ� i]  đạ$  khại  co� ng cu$ ng [co�
thệ(] bi� rớ� t; ngừớ� i đạ$  khại ngo��  ro) i nệ�u giừ$  [mí�nh] kho� ng
vừ$ ng cu$ ng sệ$  rớ� t xuo� ng. Ô� ng Phạ�� t  kiạ nệ�u kho� ng giừ$
đừớ� c to� t cu$ ng rớ� t xuo� ng, huo� ng lạ�  chừ vi� vo� n lạ�  ngừớ� i
luyệ��n co� ng ớ�  trong ngừớ� i thừớ� ng! Do vạ�� y bạ� t kệ(  lạ�  đạ$
xuạ� t  đừớ� c  bạo  nhiệ�u  co� ng  nạ�ng,  co� ng  nạ�ng  lớ� n  đệ�n
mạ�y,  thạ)n  tho� ng hiệ(n  đừớ� c  lớ� n  đệ�n  mạ�y,  thí�  chừ vi�
nhạ� t  đi�nh  phạ� i  giừ$  cho  vừ$ ng.  Gạ)n  đạ�y  chu� ng  to� i  co�
ngừớ� i đạng ngo) i ớ�  kiạ liệ)n [biệ�n] mạ� t, sạu mo�� t lu� c lạ� i
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xuạ� t hiệ��n; nhừ$ ng thạ)n tho� ng lớ� n hớn cu$ ng đệ)u sệ$  xuạ� t
hiệ��n. Trong từớng lại chừ vi� cạ)n lạ�m thệ�  nạ�o? Lạ�  ho� c
việ�n vạ�  đệ��  từ�  cu� ạ chu� ng to� i, từớng lại sừ�  việ�� c ạ� y nệ�u
chừ vi� xuạ� t rạ cu$ ng vạ�� y, ngừớ� i khạ� c xuạ� t rạ cu$ ng vạ�� y,
chừ vi� kho� ng đừớ� c su� ng bạ� i ho�  vạ�  đi cạ)u nhừ$ ng thừ�  ạ� y.
Hệ4  tạ�m chừ vi� biệ�n đo( i, thí� lạ�� p từ� c lạ�  hệ� t ro) i, chừ vi� đạ$
rớ� t xuo� ng ro) i; co�  khi chừ vi� co� n cạo hớn ho� , chí� lạ�  chừạ
xuạ� t thạ)n tho� ng tho� i. ÍKt nhạ� t thí� vệ)  vạ�n đệ)  nạ�y chừ vi� đạ$
bi� rớ� t ro) i; do đo�  mo� i ngừớ� i nhạ� t đi�nh phạ� i chu�  y�  vạ�n đệ)
nạ�y. Chu� ng to� i xệ�p chuyệ��n nạ�y vạ�o vi� trí� rạ� t tro� ng yệ�u;
bớ� i ví� sệ$  xuạ� t hiệ��n sừ�  việ�� c nạ�y rạ� t nhạnh; hệ4  xuạ� t hiệ��n,
chừ vi� mạ�  kho� ng giừ$  mí�nh đừớ� c vừ$ ng thí� kho� ng đừớ� c.

Ngừớ� i  tu luyệ��n  đạ$  xuạ� t  hiệ��n  co� ng,  đạ$  khại  co� ng,
hoạ�� c thạ�� t sừ�  đạ$  khại ngo�� , cu$ ng kho� ng thệ(  từ�  coi mí�nh lạ�
thệ�  nạ�y thệ�  no�  đừớ� c; nhừ$ ng điệ)u mạ�  ho�  thạ�y, lạ�  nhừ$ ng
điệ)u thạ�y đừớ� c tạ� i tạ)ng cu� ạ ho� . Bớ� i ví� tu luyệ��n đạ$  đệ�n
bừớ� c ạ� y, cu$ ng lạ�  ngo��  tí�nh cu� ạ ho�  đạ$  đạ� t đệ�n bừớ� c ạ� y,
tiệ�u chuạ(n tạ�m tí�nh cu� ạ ho�  đạ� t đệ�n bừớ� c ạ� y, trí� huệ��  cu� ạ
ho�  cu$ ng lạ�  đạ� t đệ�n bừớ� c ạ� y. Do đo�  [đo� i vớ� i] nhừ$ ng điệ)u
ớ�  tạ)ng cạo  hớn,  ho�  co�  thệ(  kho� ng tin.  Chí�nh lạ�  ví�  ho�
kho� ng  tin,  nệ�n  mớ� i  tạ� o  thạ�nh  việ�� c  lạ�  ho�  cho  rạHng
nhừ$ ng gí�  bạ�n thạ�n mí�nh nhí�n thạ�y lạ�  tuyệ�� t  đo� i [đu� ng
đạ0n], cho rạHng chí�nh lạ�  nhừ thệ� . Nhừng no�  co� n sại khạ� c
nhiệ)u, bớ� i ví� tạ)ng cu� ạ ho�  chí� ớ�  đo�  tho� i.

Co�  mo�� t so�  bo��  phạ�� n [ho� c việ�n] cạ)n khại co� ng ớ�  trong
tạ)ng ạ� y; co�  tu cạo lệ�n nừ$ ạ cu$ ng kho� ng tu lệ�n đừớ� c, do
đo�  chí�  co�  thệ(  khại  co� ng  khại  ngo��  tạ� i  tạ)ng  đo�  tho� i.
Nhừ$ ng ngừớ� i tu luyệ��n xuạ� t lại sạu nạ�y cu� ạ chu� ng tạ, sệ$
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co�  [ngừớ� i] khại ngo��  tạ� i  tiệ(u đạ� o thệ�  giạn,  co�  [ngừớ� i]
khại ngo��  tạ� i  cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu, [vạ� ] co�  [ngừớ� i] khại
ngo��  tạ� i đạ0 c chí�nh quạ� . Khại ngo��  tạ� i đạ0 c chí�nh quạ�  mớ� i
lạ�  to� i cạo, tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu đệ)u co�  thệ(  nhí�n thạ�y
vạ�  cu$ ng co�  thệ(  hiệ(n hiệ��n xuạ� t lại. Ngạy [nhừ$ ng ngừớ� i]
tạ� i tạ)ng thạ�p nhạ� t tiệ(u đạ� o thệ�  giạn khại co� ng khại ngo�� ,
cu$ ng co�  thệ(  thạ�y đừớ� c mo�� t so�  kho� ng giạn, mo�� t so�  Giạ� c
Giạ� , cu$ ng co�  thệ(  cạ�u tho� ng vớ� i ho� . Lu� c ạ� y chừ vi� kho� ng
nệ�n cạ�m thạ�y từ�  hạ� i  lo� ng quạ� ,  [ví�]  thệo tiệ(u đạ� o  thệ�
giạn, tạ� i  tạ)ng thạ�p mạ�  khại co� ng thí�  kho� ng đạ0 c đừớ� c
chí�nh quạ� ; điệ)u nạ�y lạ�  khạOng đi�nh. Vạ�� y cạ)n lạ�m sạo? Ho�
chí� co�  thệ(  bạ�o trí� ớ�  trong tạ)ng ạ� y; sạu nạ�y [đo� i vớ� i] tu
luyệ��n lệ�n tạ)ng cạo hớn, [thí�] đo�  lạ�  chuyệ��n vệ)  sạu. Đạ$  tu
cạo đệ�n đo�  mạ�  kho� ng khại co� ng thí� đệ(  lạ�m gí�? Dạ4u rạHng
chừ vi�  cừ�  tu  hừớ� ng lệ�n  trệ�n  nhừ thệ�  nạ�y,  nhừng tu
kho� ng lệ�n đừớ� c; do đo�  mớ� i  khại co� ng, [ví�] đạ$  tu đệ�n
đạ)u đí�nh ro) i; sệ$  xuạ� t hiệ��n rạ� t nhiệ)u ngừớ� i nhừ vạ�� y. Bạ� t
kệ(  lạ�  xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng gí�, [chừ vi�] nhạ� t đi�nh phạ� i
giừ$  vừ$ ng tạ�m tí�nh; chí� co�  tuạ�n thệo Đạ� i Phạ�p mạ�  thừ� c
thi mớ� i lạ�  thạ�� t sừ�  đu� ng đạ0n. Co� ng nạ�ng cu� ạ chừ vi� cu$ ng
vạ�� y, sừ�  khại co� ng cu� ạ chừ vi� cu$ ng vạ�� y, đệ)u lạ�  trong khi
tu Đạ� i Phạ�p chừ vi� mớ� i đạ0 c đừớ� c [nhừ thệ� ]. Nệ�u nhừ
chừ vi� xệ�p Đạ� i Phạ�p vạ�o vi� trí�  thừ�  yệ�u, [vạ� ] xệ�p thạ)n
tho� ng cu� ạ chừ vi� vạ�o vi� trí� tro� ng yệ�u; hoạ�� c lạ�  ngừớ� i đạ$
khại ngo��  bệ�n cho rạHng nhạ�� n thừ� c cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh
nhừ thệ�  nạ�y nhừ thệ�  kiạ lạ�  đu� ng, thạ�� m chí� cho rạHng bạ�n
thạ�n mí�nh thạ�� t xuạ� t sạ0 c, vừớ� t trệ�n cạ�  Đạ� i Phạ�p, [thí�] to� i
no� i  rạHng chừ vi�  đạ$  bạ0 t  đạ)u  rớ� t  xuo� ng phí�ạ  dừớ� i,  đạ$
nguy hiệ(m, sệ$  cạ�ng ngạ�y cạ�ng co�  vạ�n đệ) . Lu� c ạ� y chừ vi�
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co�  thệ(  thạ�� t sừ�  gạ�� p rạ0 c ro� i, tu lạ� i nhừ kho� ng; xừ�  ly�  kho� ng
to� t sệ$  bi� rớ� t xuo� ng, tu đạ$  vệ)  kho� ng ro) i.

To� i  co� n no� i  vớ� i  chừ vi�  rạHng: no�� i  dung cuo� n sạ� ch
nạ�y lạ�  bạ� i  giạ�ng Phạ�p tạ� i  mo�� t  so�  lớ� p hớ� p lạ� i.  Đệ)u  lạ�
[điệ)u] mạ�  to� i giạ�ng, từ� ng cạ�u đệ)u lạ�  to� i giạ�ng rạ, đệ)u lạ�
từ�  bạ�ng thạ�u ạ�m lạ� y từ� ng chừ$  từ� ng chừ$  mạ�  rạ, lạ� y từ� ng
chừ$  từ� ng chừ$  sạo chệ�p rạ, đệ)u lạ�  do cạ� c đệ��  từ� , ho� c việ�n
cu� ạ to� i đạ$  giu� p to� i sạo lu� c lạ� i, sạu đo�  to� i chí�nh ly�  từ� ng
lừớ� t  từ� ng lừớ� t.  Đệ)u  lạ�  Phạ�p  cu� ạ  to� i,  nhừ$ ng  điệ)u  to� i
giạ�ng chí�nh lạ�  Phạ�p nạ�y.
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Bài giảng thứ bảy

Vấn đề sát sinh

Vạ�n đệ)  sạ� t sinh rạ� t mạ4n cạ�m; đo� i vớ� i ngừớ� i luyệ��n
co� ng mạ�  no� i,  yệ�u cạ)u cu� ạ chu� ng to� i rạ� t nghiệ�m khạ0 c:
ngừớ� i luyệ��n co� ng kho� ng đừớ� c sạ� t sinh. Bạ� t kệ(  lạ�  Phạ�� t
giạ, Đạ� o giạ, Ky�  Mo� n co� ng phạ�p, cu$ ng bạ� t kệ(  lạ�  mo� n nạ�o
phạ� i  nạ�o,  chí�  cạ)n lạ�  tu luyệ��n  chí�nh Phạ�p,  thí�  đệ)u coi
[vạ�n đệ) ] nạ�y rạ� t  tuyệ�� t  đo� i;  đệ)u kho� ng đừớ� c sạ� t  sinh;
điệ(m nạ�y lạ�  khạOng đi�nh. Bớ� i ví� vạ�n đệ)  xuạ� t hiệ��n sạu khi
sạ� t sinh lạ�  quạ�  to lớ� n, [nệ�n] chu� ng to� i cạ)n no� i ky$  lừớ$ ng
cho mo� i ngừớ� i. ‘Sạ� t sinh’, trong Phạ�� t giạ�o nguyệ�n thuy� ,
lạ�  chu�  yệ�u no� i vệ)  ‘giệ� t ngừớ� i’, đo�  lạ�  nghiệ�m tro� ng nhạ� t.
Vệ)  sạu nạ�y,  [giệ� t]  nhừ$ ng sinh mệ��nh lớ� n,  su� c vạ�� t  lớ� n
hoạ�� c  nhừ$ ng  sinh  mệ��nh  co�  phạ)n  từớng đo� i  lớ� n,  đệ)u
đừớ� c xệm lạ�  rạ� t quạn tro� ng. Ví� sạo giớ� i tu luyệ��n luo� n
luo� n coi vạ�n đệ)  ‘sạ� t sinh’ lạ�  nghiệ�m tro� ng đệ�n nhừ thệ�?
Quạ�  khừ�  trong Phạ�� t  giạ�o co�  thuyệ� t rạHng, nhừ$ ng [sinh
mệ��nh]  lệ$  rạ  kho� ng  phạ� i  chệ� t  nhừng  bi�  giệ� t  chệ� t,  sệ$
thạ�nh co�  ho) n dạ$  quy� . Quạ�  khừ�  giạ�ng ‘siệ�u đo�� ’, chí�nh lạ�
chí�  vệ)  bo��  phạ�� n nhừ$ ng ngừớ� i  nạ�y.  Kho� ng cạ�p siệ�u đo��
[cho ho� ], thí�  nhừ$ ng sinh mệ��nh ạ� y sệ$  kho� ng ạ�n kho� ng
uo� ng, [so� ng] trong mo�� t  hoạ�n cạ�nh rạ� t cừ� c kho( ; đo�  lạ�
điệ)u trừớ� c đạ�y giạ�ng trong Phạ�� t giạ�o.

Chu� ng to� i [đạ$ ] giạ�ng, khi mo�� t cạ�  nhạ�n lạ�m mo�� t điệ)u
gí� xạ�u nhạ0m vạ�o mo�� t cạ�  nhạ�n khạ� c, thí� ho�  phạ� i cạ�p cho
ngừớ� i tạ khạ�  nhiệ)u đừ� c đệ(  bo) i thừớ� ng; ạ� y lạ�  chu� ng to� i

314 Vấn đề sát sinh



chí� nhừ$ ng điệ)u tho� ng thừớ� ng nhừ chiệ�m hừ$ u thừ�  gí� đo�
cu� ạ ngừớ� i khạ� c. Nhừng nệ�u bạ� t ngớ�  lạ�m kệ� t thu� c mo�� t
sinh  mệ��nh—đo�� ng  vạ�� t  cu$ ng  vạ�� y,  [hạy]  sinh  vạ�� t  khạ� c
cu$ ng vạ�� y—thí� no�  sệ$  tạ� o thạ�nh mo�� t nghiệ��p lừ� c khạ�  to
lớ� n. ‘Sạ� t sinh’ trong quạ�  khừ�  chu�  yệ�u no� i vệ)  giệ� t ngừớ� i;
nghiệ��p  tạ� o  thạ�nh  khạ�  lớ� n.  Tuy  nhiệ�n  giệ� t  thệ(  sinh
mệ��nh  bí�nh  thừớ� ng  khạ� c  cu$ ng  kho� ng  phạ� i  lạ�  nhệ� ;
[cu$ ng] trừ� c tiệ�p sạ�n sinh rạ nghiệ��p lừ� c rạ� t lớ� n. Đạ�� c biệ�� t
lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n, trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n, tạ� i cạ� c tạ)ng
khạ� c nhạu [đạ$ ] thiệ� t lạ�� p cho chừ vi� mo�� t chu� t nạ�n; đo�
đệ)u lạ�  nghiệ��p lừ� c cu� ạ bạ�n thạ�n chừ vi�, lạ�  nạ�n cu� ạ bạ�n
thạ�n chừ vi�; giu� p chừ vi� bạ�y xệ�p tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu
đệ(  chừ vi� đệ)  cạo. Chừ vi� chí� cạ)n đệ)  cạo tạ�m tí�nh, thí� co�
thệ(  vừớ� t quạ đừớ� c. Nhừng nệ�u đo�� t nhiệ�n thệ�m nghiệ��p
lừ� c lớ� n nhừ thệ�  lệ�n đo� ,  thí�  chừ vi�  vừớ� t quạ sạo đạ�y?
Dừ� ạ vạ�o tạ�m tí�nh cu� ạ chừ vi�, chừ vi� hoạ�n toạ�n kho� ng
co�  cạ� ch  vừớ� t  quạ;  nệ�n  co�  thệ(  lạ�m chừ vi�  hoạ�n  toạ�n
kho� ng thệ(  tu luyệ��n đừớ� c nừ$ ạ.

Chu� ng to� i đạ$  phạ� t hiệ��n, rạHng khi mo�� t cạ�  nhạ�n giạ�ng
sinh, thí�  ớ�  trong mo�� t phạ� m vi nhạ� t đi�nh trong kho� ng
giạn cu� ạ  vu$  tru�  nạ�y  co�  rạ� t  nhiệ)u nhừ$ ng ‘cạ�  nhạ�n ạ� y’
đo) ng thớ� i giạ�ng sinh, cu$ ng gio� ng nhừ cạ�  nhạ�n kiạ, cu� ng
mạng mo�� t tệ�n, nhừ$ ng việ�� c ho�  lạ�m lạ�  đạ� i đo) ng tiệ(u di�;
do đo�  cu$ ng đừớ� c tí�nh lạ�  bo��  phạ�� n cu� ạ toạ�n bo��  chí�nh thệ(
cạ�  nhạ�n ạ� y. Khí�ạ cạ� nh nạ�y đo�� ng chạ� m đệ�n mo�� t vạ�n đệ) :
nệ�u nhừ mo�� t thệ(  sinh mệ��nh (cạ� c thệ(  sinh mệ��nh cu� ạ cạ� c
đo�� ng vạ�� t lớ� n cu$ ng thệ� ), mạ�  đo�� t nhiệ�n bi� chệ� t, nhừng cạ�
nhạ�n ạ� y ớ�  cạ� c kho� ng giạn khạ� c đệ)u chừạ hệ)  đi hệ� t tiệ�n
trí�nh sinh mệ��nh đạ$  đừớ� c đạ�� c đi�nh từ�  đạ)u, vạ4n co� n co�
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rạ� t nhiệ)u nạ�m cạ)n phạ� i so� ng. Nhừ vạ�� y cạ�  nhạ�n bi� chệ� t
ạ� y sệ$  rới vạ�o hoạ�n cạ�nh kho� ng nới tạ�  tu� c, [phạ� i] phiệ�u
đạ$ng trong kho� ng giạn vu$  tru� . Quạ�  khừ�  co�  giạ�ng co�  ho) n
dạ$  quy� , kho� ng ạ�n kho� ng uo� ng, rạ� t kho( ; cu$ ng co�  thệ(  lạ�
nhừ vạ�� y. Tuy nhiệ�n chu� ng to� i thạ�� t sừ�  nhí�n thạ�y rạHng cạ�
nhạ�n ạ� y [so� ng] trong mo�� t hoạ�n cạ�nh rạ� t đạ�ng sớ� : chí�nh
lạ�  ho�  phạ� i  liệ�n  tu� c  đớ� i  mạ$ i,  đớ� i  cho  đệ�n  khi  tạ� t  cạ�
nhừ$ ng cạ�  nhạ�n ớ�  cạ� c kho� ng giạn khạ� c đi hệ� t tiệ�n trí�nh
sinh  mệ��nh,  thí�  mớ� i  co�  thệ(  tí�m  đừớ� c  nới  tạ�  tu� c  cho
mí�nh. Thớ� i giạn cạ�ng lạ�u, thí� cạ�  nhạ�n ạ� y chi�u kho(  cạ�ng
nhiệ)u.  Cạ� i  kho(  mạ�  cạ�  nhạ�n  ạ� y  chi�u  cạ�ng  nhiệ)u,  thí�
nghiệ��p lừ� c do tho� ng kho(  cu� ạ cạ�  nhạ�n ạ� y tạ� o thạ�nh cu$ ng
liệ�n tu� c cạ�p thệ�m lệ�n thạ�n cu� ạ kệ�  sạ� t sinh; chừ vi� nghí$
xệm chừ vi�  sệ$  tạ�ng thệ�m biệ� t  bạo nhiệ�u nghiệ��p lừ� c?
Chu� ng to� i tho� ng quạ co� ng nạ�ng mạ�  nhí�n thạ�y đừớ� c nhừ
thệ� .

Chu� ng to� i co� n thạ�y mo�� t tí�nh huo� ng: vạ�o lu� c mo�� t cạ�
nhạ�n giạ�ng sinh, thí� ớ�  trong mo�� t kho� ng giạn đạ�� c đi�nh
đệ)u co�  hí�nh thừ� c to) n tạ� i cu� ạ mo�� t đớ� i cu� ạ cạ�  nhạ�n ạ� y;
nghí$ạ  lạ� ,  sinh  mệ��nh  cu� ạ  cạ�  nhạ�n  nạ�y  [khi]  đệ�n  mo�� t
[lu� c] nạ�o đo� , [sệ$ ] cạ)n phạ� i lạ�m gí� đo� , thí� ớ�  đạ�y đạ$  co�  hệ� t
ro) i.  Ho� i  ại  ạn bạ� i  mo�� t  đớ� i  cho cạ�  nhạ�n ạ� y? Quạ�  hiệ(n
nhiệ�n, chí�nh lạ�  mo�� t sinh mệ��nh cạo cạ�p hớn đạ$  lạ�m điệ)u
nạ�y. No� i thí� du� , chu� ng tạ ớ�  trong xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng,
sạu khi ho�  sinh rạ, ho�  sệ$  thuo�� c vệ)  giạ đí�nh ạ� y, thuo�� c vệ)
trừớ� ng ho� c ạ� y, lớ� n lệ�n sệ$  thuo�� c vệ)  đớn vi� [co� ng tạ� c] ạ� y,
tho� ng  quạ  co� ng  tạ� c  cu� ạ  mí�nh  vạ�  xạ$  ho�� i  sệ$  co�  đừớ� c
nhừ$ ng liệ�n hệ��  vệ)  rạ� t nhiệ)u phừớng diệ��n; từ� c lạ�  bo�  cu� c
cu� ạ chí�nh thệ(  xạ$  ho�� i đệ)u đừớ� c bo�  trí�  nhừ thệ�  cạ� . Tuy

316 Vấn đề sát sinh



nhiệ�n ví�  sinh mệ��nh nạ�y đo�� t nhiệ�n chệ� t đi, kho� ng co� n
thệo sừ�  ạn bạ� i đạ�� c đi�nh từ�  bạn đạ)u, mạ�  xạ� y rạ thạy đo( i.
Nhừ vạ�� y [đo� i  vớ� i] ngừớ� i mạ�  đạ$  lạ�m loạ� n ạ� y, thí�  sinh
mệ��nh  cạo  cạ�p  kiạ  kho� ng  thạ  thừ�  cho  ho�  đừớ� c.  Mo� i
ngừớ� i thừ�  nghí$  xệm, lạ�m ngừớ� i  luyệ��n co� ng, chu� ng tạ
muo� n tu luyệ��n lệ�n trệ�n cạo tạ)ng, nhừng cạ� c sinh mệ��nh
trệ�n cạo tạ)ng cu$ ng kho� ng thạ thừ� , vạ�� y chừ vi� co� n co�  thệ(
tu luyệ��n đừớ� c kho� ng? Co�  nhừ$ ng sừ phu�  kho� ng cạo tạ)ng
bạHng sinh mệ��nh cạo cạ�p vo� n đạ$  ạn bạ� i sừ�  tí�nh ạ� y, do đo�
sừ phu�  cu� ạ ho�  cu$ ng gạ�� p tại hoạ� , cu$ ng bi� đạ�nh hạ�  xuo� ng.
Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, đo�  co�  co� n lạ�  mo�� t vạ�n đệ)  bí�nh
thừớ� ng kho� ng? Do đo�  mo�� t khi lạ�m điệ)u [sạ� t sinh] nạ�y
thí� sệ$  rạ� t kho�  tu luyệ��n.

Trong cạ� c ho� c việ�n Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p, co�  thệ(  co�
nhừ$ ng ngừớ� i đạ$  thạm giạ chiệ�n đạ�u trong nhừ$ ng niệ�n
đạ� i chiệ�n trạnh. Chiệ�n trạnh ạ�y lạ�  trạ� ng thạ� i do toạ�n bo��
đạ� i biệ�n hoạ�  cu� ạ thiệ�n từớ� ng đừạ đệ�n; chừ vi� bạ� t quạ�
chí� lạ�  mo�� t phạ)n từ�  trong trạ� ng thạ� i nhừ thệ� . Biệ�n hoạ�
cu� ạ thiệ�n từớ� ng mạ�  ớ�  [xạ$  ho�� i] bệ�n dừớ� i nệ�u kho� ng co�
ngừớ� i [hạ�nh] đo�� ng [thệo], thí� cu$ ng kho� ng thệ(  đừạ đệ�n
trạ� ng  thạ� i  nhừ thệ�  ớ�  xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng,  vạ�  cu$ ng
kho� ng go� i lạ�  biệ�n hoạ�  cu� ạ thiệ�n từớ� ng đừớ� c. Nhừ$ ng sừ�
tí�nh nhừ thệ�  lạ�  tuy�  thuạ�� n thệo đạ� i  biệ�n hoạ�  mạ�  biệ�n
hoạ� , nhừ$ ng việ�� c ạ� y kho� ng thệ(  hoạ�n toạ�n tí�nh lạ�  do bạ�n
thạ�n chừ vi� đừớ� c. Chu� ng to� i giạ�ng ớ�  đạ�y lạ�  nhừ$ ng việ�� c
lạ�m xạ�u ví�  nhừ$ ng mừu đo)  cho cạ�  nhạ�n, hoạ�� c đệ(  thoạ�
mạ$n  lớ� i  í�ch cạ�  nhạ�n,  hoạ�� c  ví�  nhừ$ ng điệ)u  gí�  cu� ạ  bạ�n
thạ�n bi� ạ�nh hừớ� ng mạ�  mạng đệ�n nghiệ��p lừ� c. Co� n phạ�m
đạ$  liệ�n quạn đệ�n toạ�n bo��  đạ� i biệ�n hoạ�  cu� ạ kho� ng giạn,
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biệ�n hoạ�  trệ�n hí�nh thệ�  ro�� ng lớ� n ngoạ� i xạ$  ho�� i, thí�  đệ)u
kho� ng thuo�� c vệ)  vạ�n đệ)  cu� ạ chừ vi�.

Sạ� t sinh sệ$  tạ� o thạ�nh nghiệ��p lừ� c rạ� t lớ� n. Co�  ngừớ� i
nghí$: ‘Kho� ng đừớ� c sạ� t sinh, vạ�� y to� i lạ�m cớm ớ�  nhạ� , nệ�u
to� i kho� ng sạ� t sinh, thí� ngừớ� i nhạ�  to� i ạ�n gí�?’ To� i kho� ng
quạn tạ�m đệ�n  vạ�n  đệ)  cu�  thệ(  ạ� y;  to� i  giạ�ng  Phạ�p  cho
ngừớ� i luyệ��n co� ng, chừ�  kho� ng phạ� i giạ�ng mo�� t cạ� ch tuy�
tiệ��n cho ngừớ� i thừớ� ng cạ)n so� ng nhừ thệ�  nạ�o. Vạ�n đệ)  cu�
thệ(  nệ�n thừ� c hiệ��n rạ sạo, cạ)n phạ� i du� ng Đạ� i Phạ�p mạ�
cạ�n nhạ0 c; chừ vi� hiệ(u đừớ� c lạ�m thệ�  nạ�o lạ�  to� t, thí� chừ
vi� lạ�m nhừ thệ� . Ngừớ� i thừớ� ng muo� n lạ�m gí� thí� ho�  lạ�m
nạ�y; đo�  lạ�  nhừ$ ng chuyệ��n nới ngừớ� i thừớ� ng; ại ại cu$ ng
đệ)u  chạ�n  tu  lạ�  điệ)u  kho� ng  thệ( .  Nhừng  đạ$  lạ�  ngừớ� i
luyệ��n co� ng, thí� cạ)n phạ� i [du� ng] tiệ�u chuạ(n cạo mạ�  yệ�u
cạ)u; do vạ�� y ớ�  đạ�y lạ�  điệ)u kiệ��n đệ)  xuạ� t cho ngừớ� i luyệ��n
co� ng.

Kho� ng phạ� i chí� co�  ngừớ� i [hạy] đo�� ng vạ�� t, mạ�  cạ�  thừ� c
vạ�� t cu$ ng co�  sinh mệ��nh; ớ�  trong kho� ng giạn khạ� c bạ� t kệ(
vạ�� t chạ� t nạ�o cu$ ng đệ)u thệ(  hiệ��n xuạ� t lại rạ sinh mệ��nh.
Khi thiệ�n mu� c cu� ạ chừ vi� khại mớ�  đệ�n tạ)ng Phạ�p nhạ$n,
[thí�] chừ vi� sệ$  phạ� t hiệ��n rạHng mo� i thừ�  nhừ đạ� , từớ� ng
đệ)u co�  thệ(  no� i chuyệ��n vớ� i chừ vi�,  go� i chạ�o chừ vi�.  Co�
thệ(  co�  ngừớ� i nghí$: ‘Vạ�� y lừớng thừ� c, rạu mạ�  chu� ng tạ ạ�n
đệ)u co�  sinh mệ��nh; ớ�  nhạ�  co� n co�  nhạ�� ng xạnh, muo4 i thí�
lạ�m thệ�  nạ�o?’ Mu� ạ hệ�  bi� [muo4 i] đo� t rạ� t kho�  chi�u, nhí�n
thạ�y no�  đo� t [cu$ ng] kho� ng đừớ� c đạ�� p; thạ�y nhạ�� ng xạnh
đạ�� u vạ�o lạ�m bạ(n đo)  ạ�n, cu$ ng kho� ng đừớ� c đạ�nh. To� i no� i
vớ� i mo� i ngừớ� i: chu� ng tạ kho� ng đừớ� c tuy�  y�  vo�  cớ�  sạ� t hạ� i
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sinh linh. Tuy nhiệ�n chu� ng tạ cu$ ng kho� ng thệ(  lạ�m ‘kệ�
quạ�n từ� ’ cạ(n thạ�� n nhừ$ ng điệ)u nho�  nhạ�� t, mạ0 t chí�  nhí�n
nhừ$ ng  việ�� c  nho�  bệ� ,  đi  đừớ� ng  cừ�  sớ�  dạ4m  chệ� t  kiệ�n,
[nệ�n] phạ� i vừ� ạ đi vừ� ạ nhạ�y. To� i no� i rạHng chừ vi� so� ng
thệ�  mệ�� t mo� i lạ0m, đo�  cu$ ng chạOng phạ� i chạ�p trừớ� c lạ�  gí�?
Chừ vi� vừ� ạ đi vừ� ạ nhạ�y, kho� ng dạ4m chệ� t kiệ�n, nhừng
co�  nhiệ)u vi sinh vạ�� t, chừ vi� cu$ ng dạ4m chệ� t ro) i. Tạ� i vi
quạn co� n co�  rạ� t nhiệ)u thệ(  sinh mệ��nh nho�  hớn nừ$ ạ, co� n
co�  vi khuạ(n vạ�  vi tru� ng, co�  thệ(  chừ vi� cu$ ng dạ4m chệ� t
chu� ng kho� ng í�t;  nhừ vạ�� y  [co�  lệ$ ]  chu� ng tạ đừ� ng so� ng
nừ$ ạ.  Chu� ng  tạ  kho� ng  phạ� i  lạ�m  ngừớ� i  nhừ thệ� ,  [nhừ
thệ�]  kho� ng  cạ� ch  nạ�o  tu  luyệ��n  đừớ� c.  Phạ� i  nhí�n  đệ�n
nhừ$ ng  chuyệ��n  lớ� n,  cạ)n  tu  luyệ��n  mo�� t  cạ� ch  đừớ� ng
đừớ� ng chí�nh chí�nh.

Con ngừớ� i chu� ng tạ so� ng thí� co�  quyệ)n lớ� i duy trí� sừ�
sinh hoạ� t  cu� ạ con ngừớ� i,  do đo�  hoạ�n cạ�nh sinh hoạ� t
cu$ ng  phạ� i  thí�ch  ừ� ng  vớ� i  yệ�u  cạ)u  sinh  so� ng  cu� ạ  con
ngừớ� i. Chu� ng tạ kho� ng thệ(  co�  y�  lạ�m hạ� i cạ� c sinh linh;
nhừng chu� ng tạ cu$ ng kho� ng thệ(  cạ�u nệ��  thạ� i  quạ�  đệ�n
nhừ$ ng sừ�  việ�� c  nho�  bệ�  kiạ.  Ví�  nhừ rạu vạ�  lừớng thừ� c
đệ)u co�  sinh mệ��nh, chu� ng tạ cu$ ng kho� ng thệ(  ví� chu� ng co�
sinh  mệ��nh  mạ�  kho� ng  ạ�n  kho� ng  uo� ng;  nhừ  thệ�  co� n
luyệ��n co� ng gí� nừ$ ạ? Cạ)n phạ� i xệ� t ro�� ng. Ví� nhừ khi chừ vi�
đạng đi trệ�n đừớ� ng, thí� kiệ�n, co� n tru� ng chạ� y vạ�o dừớ� i
chạ�n, vạ�  bi�  dạ4m chệ� t; nhừ thệ�  co�  thệ(  chu� ng cạ)n phạ� i
chệ� t, bớ� i ví� chừ vi� kho� ng co�  y�  lạ�m hạ� i chu� ng. Trong giớ� i
sinh vạ�� t hoạ�� c trong cạ� c vi sinh vạ�� t khạ� c cu$ ng no� i vệ)  vạ�n
đệ)  cạ�n bạHng sinh thạ� i; nhiệ)u quạ�  thí� cu$ ng lạ�  thạ� i quạ� ;
do đo�  chu� ng to� i giạ�ng tu luyệ��n mo�� t cạ� ch đừớ� ng đừớ� ng
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chí�nh chí�nh. ỞQ  nhạ�  co�  nhạ�� ng xạnh, muo4 i, chu� ng tạ suy� t
đuo( i  chu� ng, lạ0p rệ�m chạ0n kho� ng cho chu� ng vạ�o.  Tuy
nhiệ�n  co�  lu� c  suy� t  đuo( i  kho� ng đi,  thí�  đạ�� p  chệ� t  lạ�  đạ�� p
chệ� t tho� i. [Tạ� i] kho� ng giạn mạ�  con ngừớ� i ớ� , nệ�u chu� ng
đo� t ngừớ� i tạ lạ�m hạ� i ngừớ� i tạ thí� đừớng nhiệ�n cạ)n xuạ
đuo( i chu� ng đi; đuo( i kho� ng đi, thí� kho� ng thệ(  coi chu� ng ớ�
đo�  đo� t  ngừớ� i  tạ [mạ�  mạ�� c  kệ�� ].  Chừ vi�  lạ�  ngừớ� i  luyệ��n
co� ng kho� ng co�  ệ sớ� , [vo� n] đạ$  co�  lừ� c đệ)  khạ�ng; [nhừng]
ngừớ� i  nhạ�  chừ  vi�  kho� ng  luyệ��n  co� ng,  [mạ� ]  lạ�  ngừớ� i
thừớ� ng,  co� n  vạ�n  đệ)  bệ��nh truyệ)n  nhiệ4m;  cu$ ng kho� ng
thệ(  nhí�n [chu� ng] đo� t lệ�n mạ�� t đừ� ạ bệ�  mạ�  [vạ4n] mạ�� c kệ�� .

To� i  lạ� y mo�� t  ví�  du�  cho chừ vi�,  co�  mo�� t  cạ�u chuyệ��n
trong nhừ$ ng nạ�m đạ)u cu� ạ Thí�ch Cạ Mạ�u Ni. Mo�� t ho� m,
Thí�ch Cạ Mạ�u Ni cạ)n tạ0m, ớ�  trong rừ� ng rạ�� m ạ� y Ô� ng yệ�u
cạ)u đệ��  từ�  cu� ạ mí�nh do� n sạ� ch bo) n tạ0m. Vi� đệ��  từ�  cu� ạ Ô� ng
đệ�n coi, thạ�y trong bo) n tạ0m bạ�m đạ)y co� n tru� ng; nệ�u
do� n sạ� ch bo) n tạ0m sệ$  giệ� t chệ� t nhừ$ ng co� n tru� ng ạ� y. Đệ��
từ�  quạy lạ� i no� i vớ� i Thí�ch Cạ Mạ�u Ni rạHng bo) n tạ0m bạ�m
đạ)y co� n tru� ng. Thí�ch Cạ Mạ�u Ni kho� ng nhí�n vi�  đệ��  từ�
nạ�y, no� i mo�� t cạ�u: ‘Con hạ$y đi do� n sạ� ch bo) n tạ0m’. Vi� đệ��
từ�  nạ�y đệ�n cho4  bo) n tạ0m thạ�y rạHng kho� ng biệ� t hạ�  thu�  rạ
sạo;  hệ4  [do� n]  thí�  co� n  tru� ng  phạ� i  chệ� t;  vi�  nạ�y  loạnh
quạnh mo�� t vo� ng ro) i lạ� i quạy lạ� i ho� i Thí�ch Cạ Mạ�u Ni:
‘Bạ� ch Sừ to� n,  bo) n tạ0m bạ�m đạ)y co� n tru� ng;  nệ�u [do� n
sạ� ch] sệ$  lạ�m co� n tru� ng kiạ chệ� t mạ� t’. Thí�ch Cạ Mạ�u Ni
[đừạ mạ0 t] nhí�n vi� ạ� y vạ�  no� i: ‘Điệ)u tạ bạ�o con lạ�  hạ$y đi
do� n sạ� ch bo) n tạ0m’. Vi� đệ��  từ�  nạ�y giạ�� t mí�nh tí�nh ngo�� , lạ�� p
từ� c do� n sạ� ch bo) n tạ0m. Trong [cạ�u chuyệ��n] nạ�y đạ$  no� i
ro$  mo�� t  vạ�n  đệ) :  kho� ng  thệ(  [chí�]  ví�  co�  co� n  tru� ng,  mạ�
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chu� ng tạ kho� ng tạ0m; cu$ ng kho� ng thệ(  [chí�] ví� co�  muo4 i,
mạ�  chu� ng tạ phạ� i đi nới khạ� c tí�m cho4  ớ� ; kho� ng thệ(  [chí�]
ví� lừớng thừ� c cu$ ng co�  sinh mệ��nh, rạu co�  sinh mệ��nh, mạ�
chu� ng tạ liệ)n thí�t co(  lạ� i kho� ng ạ�n kho� ng uo� ng chi nừ$ ạ.
Kho� ng thệ(  nhừ thệ�  đừớ� c; chu� ng tạ cạ)n cạ�n bạHng quạn
hệ��  nạ� y  cho  đu� ng,  tu  luyệ��n  mo�� t  cạ� ch  đừớ� ng  đừớ� ng
chí�nh  chí�nh;  chu� ng  tạ  kho� ng  co�  y�  lạ�m  hạ� i  cạ� c  sinh
mệ��nh lạ�  đừớ� c ro) i.  Cu$ ng vạ�� y, con ngừớ� i cạ)n co�  kho� ng
giạn sinh hoạ� t  vạ�  điệ)u  kiệ��n  sinh to) n  cu� ạ  con ngừớ� i,
cu$ ng cạ)n duy ho��  [điệ)u đo� ]; con ngừớ� i cu$ ng cạ)n duy trí�
sừ�  so� ng vạ�  sinh hoạ� t bí�nh thừớ� ng.

Trong quạ�  khừ�  co�  mo�� t  so�  khí�  co� ng sừ giạ�  giạ�ng:
‘Mu� ng mo�� t, mừớ� i lạ�m [ạ�m li�ch] thí� co�  thệ(  sạ� t sinh’. Co�
ngừớ� i co� n giạ�ng: ‘Co�  thệ(  giệ� t nhừ$ ng [con vạ�� t] hại chạ�n’,
cừ�  nhừ thệ(  loạ� i hại chạ�n kho� ng phạ� i lạ�  sinh linh vạ�� y.
Sạ� t sinh vạ�o mu� ng mo�� t, mừớ� i lạ�m mạ�  kho� ng tí�nh lạ�  sạ� t
sinh, thí� phạ� i chạ�ng lạ�  đạ�o đạ� t? Co�  nhừ$ ng khí� co� ng sừ
giạ� , mạ�  từ�  lớ� i no� i hạ�nh vi cu� ạ ho�  đạ$  co�  thệ(  phạ�n biệ�� t rạ
ngạy; [điệ)u] ho�  no� i lạ�  gí�, [điệ)u] ho�  truy cạ)u lạ�  gí�; phạ�m
lạ�  khí�  co� ng  sừ mạ�  co�  nhừ$ ng  ngo� n  luạ�� n  nhừ thệ�  thí�
thừớ� ng lạ�  phu�  thệ( .  Chừ vi�  [hạ$y]  xệm khí�  co� ng sừ co�
phu�  thệ(  lạ�  cạ�o đạng ạ�n thi�t gạ�  rạ sạo, đu� ng lạ�  ạ�n nuo� t
ngo� n ngạ�u, cu$ ng chạOng buo) n nhạ�  xừớng rạ nừ$ ạ.

Sạ� t sinh kho� ng chí� tạ� o thạ�nh nghiệ��p lừ� c to lớ� n, mạ�
co� n liệ�n  quạn đệ�n  vạ�n  đệ)  tạ�m từ�  bi.  Ngừớ� i  tu luyệ��n
chu� ng tạ chạOng phạ� i cạ)n co�  tạ�m từ�  bi? Khi tạ�m từ�  bi cu� ạ
chu� ng tạ xuạ� t  hiệ��n,  co�  thệ(  thạ�y rạHng chu� ng sinh đệ)u
kho( , thạ�y ại cu$ ng kho( ; sệ$  xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)  nạ�y.
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Vấn đề ăn thịt

Al n thi�t cu$ ng lạ�  mo�� t vạ�n đệ)  rạ� t mạ4n cạ�m, tuy nhiệ�n
ạ�n thi�t  kho� ng phạ� i  lạ�  sạ� t  sinh.  Chừ vi�  ho� c  Phạ�p mo�� t
thớ� i giạn lạ�u ro) i, [nhừng] chu� ng to� i kho� ng hệ)  yệ�u cạ)u
mo� i ngừớ� i kho� ng ạ�n thi�t. Co�  rạ� t nhiệ)u khí� co� ng sừ khi
mạ�  chừ vi� vừ� ạ nhạ�� p ho� c, liệ)n bạ�o chừ vi� rạHng: ‘Bạ0 t đạ)u
từ�  bạ�y giớ�  sệ$  kho� ng đừớ� c ạ�n thi�t nừ$ ạ’.  Chừ vi�  co�  thệ(
nghí$:  ‘Đo�� t  nhiệ�n  kho� ng  đừớ� c  ạ�n  thi�t,  từ từớ� ng cu$ ng
chừạ đừớ� c chuạ(n bi�. Ho� m nạy ớ�  nhạ�  co�  thệ(  co�  gạ�  hạ)m,
cạ�  rạ�n, dạ�� y mu� i thớm phừ� c nhừng lạ� i kho� ng đừớ� c ạ�n’.
Tu luyệ��n trong to� n giạ�o cu$ ng nhừ thệ� , [ho� ] cừớ$ ng chệ�
kho� ng  cho  ạ�n  [thi�t].  Co� ng  [phạ�p]  tho� ng  thừớ� ng  cu� ạ
Phạ�� t  giạ,  mo�� t  so�  co� ng [phạ�p] cu� ạ Đạ� o giạ cu$ ng giạ�ng
nhừ thệ� : kho� ng đừớ� c ạ�n [thi�t]. Chu� ng to� i tạ� i đạ�y kho� ng
yệ�u cạ)u chừ vi� lạ�m thệ� ; tuy nhiệ�n chu� ng to� i cu$ ng giạ�ng
vệ)  no� . Vạ�� y chu� ng to� i giạ�ng thệ�  nạ�o? Bớ� i ví� co� ng phạ�p
cu� ạ chu� ng to� i  lạ�  co� ng phạ�p ‘Phạ�p luyệ��n ngừớ� i’.  Co� ng
phạ�p Phạ�p  luyệ��n  ngừớ� i  [nạ�y],  chí�nh lạ�  mo�� t  so�  trạ� ng
thạ� i sệ$  từ�  co� ng, từ�  Phạ�p thệ(  hiệ��n rạ. Trong quạ�  trí�nh tu
luyệ��n cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu sệ$  thệ(  hiệ��n rạ cạ� c trạ� ng thạ� i
khạ� c nhạu. Nhừ vạ�� y sệ$  co�  ho� m, hoạ�� c ngạy ho� m nạy sạu
khi to� i giạ�ng bạ� i xong sệ$  co�  ngừớ� i tiệ�n nhạ�� p vạ�o trạ� ng
thạ� i nhừ thệ�  nạ�y: kho� ng thệ(  ạ�n thi�t đừớ� c; ngừ� i thạ�y rạ� t
ho� i  tạnh,  ạ�n  vạ�o  liệ)n  thạ�y  buo) n  no� n.  Kho� ng  phạ� i  ví�
ngừớ� i tạ kho� ng chệ�  chừ vi�  hoạ�� c chừ vi�  từ�  kho� ng chệ�
bạ�n thạ�n lạ�  kho� ng đừớ� c ạ�n, mạ�  [no� ] xuạ� t phạ� t rạ từ�  no�� i
tạ�m; đệ�n tạ)ng ạ� y, từ�  trong co� ng phạ�n ạ�nh rạ nệ�n kho� ng
thệ(  ạ�n đừớ� c; thạ�� m chí� nệ�u chừ vi� thạ�� t sừ�  nuo� t vạ�o ro) i,
thí� sệ$  thạ�� t sừ�  no� n rạ.
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Nhừ$ ng ho� c việ�n lạ�u nạ�m cu� ạ chu� ng tạ đệ)u đạ$  biệ� t,
tu luyệ��n Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p sệ$  xuạ� t hiệ��n trạ� ng thạ� i ạ� y,
tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu sệ$  phạ�n ạ�nh cạ� c trạ� ng thạ� i khạ� c
nhạu. Du� c vo� ng [ạ�n thi�t] cu� ạ mo�� t so�  ho� c việ�n từớng đo� i
lớ� n,  tạ�m ạ�n thi�t  rạ� t  mạ� nh, thừớ� ng hạy ạ�n nhiệ)u thi�t.
Đệ�n lu� c mo� i ngừớ� i đệ)u thạ�y thi�t tạnh ho� i, [thí�] ho�  vạ4n
thạ�y kho� ng tạnh, vạ4n co�  thệ(  ạ�n đừớ� c. Đệ(  ho�  vừ� t bo�  cạ� i
tạ�m nạ�y,  thí�  lạ�m sạo đạ�y? Ho�  ạ�n thi�t  vạ�o liệ)n bi�  đạu
bu� ng, kho� ng ạ�n [thi�t] thí� kho� ng đạu; sệ$  xuạ� t hiệ��n trạ� ng
thạ� i nạ�y, nghí$ạ lạ�  kho� ng đừớ� c ạ�n [thi�t] nừ$ ạ. Vạ�� y phạ� i
chạ�ng mo� n nạ�y cu� ạ chu� ng to� i từ�  đo�  trớ�  đi lạ�  kho� ng co� n
dí�nh dạ�ng gí� đệ�n thi�t nừ$ ạ? Kho� ng phạ� i thệ� . Ho� i đo� i xừ�
vớ� i vạ�n đệ)  nạ�y nhừ thệ�  nạ�o? Kho� ng thệ(  ạ�n [thi�t] thừ� c
sừ�  xuạ� t rạ từ�  no�� i tạ�m rạHng kho� ng thệ(  ạ�n. Mu� c đí�ch lạ�
gí�? Tu luyệ��n trong chu� ạ cừớ$ ng chệ�  chừ vi� kho� ng cho ạ�n
[thi�t] vạ�  sừ�  phạ�n ạ�nh kho� ng thệ(  ạ�n [thi�t] cu� ạ chu� ng tạ,
đệ)u lạ�  đệ(  vừ� t bo�  du� c vo� ng vạ�  tạ�m chạ�p trừớ� c cu� ạ con
ngừớ� i đo� i vớ� i thi�t.

Co�  ngừớ� i hệ4  bừng bạ� t cớm lệ�n mạ�  kho� ng co�  thi�t, thí�
quạ�  thừ� c  nuo� t  cớm kho� ng tro� i;  đạ�y  lạ�  du� c  vo� ng cu� ạ
ngừớ� i thừớ� ng. Mo�� t buo( i sạ�ng sớ� m [khi] to� i đi quạ con
đừớ� ng cho4  co( ng sạu co� ng việ�n Thạ0ng Lớ� i tạ� i  Trừớ� ng
Xuạ�n. Co�  bạ ngừớ� i từ�  phí�ạ co( ng sạu no� i chuyệ��n ạ)m y$  đi
rạ, trong đo�  mo�� t ngừớ� i no� i: ‘Luyệ��n co� ng gí�  ro) i kho� ng
cho ạ�n thi�t nừ$ ạ? To� i thạ�  so� ng í�t đi mừớ� i nạ�m mạ�  đừớ� c
ạ�n thi�t co� n hớn!’ Du� c vo� ng nạ�y quạ�  lạ�  mạ� nh mệ$ .  Mo� i
ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm,  du� c  vo� ng  ạ� y  co�  nệ�n  to� ng  khừ�
kho� ng? Ro$  lạ�  cạ)n phạ� i to� ng khừ�  ro) i. Ngừớ� i tạ trong quạ�
trí�nh tu luyệ��n cạ)n phạ� i to� ng khừ�  cạ� c loạ� i du� c vo� ng, tạ�m
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chạ�p trừớ� c cu� ạ con ngừớ� i. No� i thạOng rạ, nệ�u cạ� i tạ�m ạ�n
thi�t mạ�  kho� ng vừ� t bo�  đi, thí� đo�  chạOng phạ� i lạ�  tạ�m chạ�p
trừớ� c  chừạ  bo�  đừớ� c  lạ�  gí�?  Liệ��u  co�  thệ(  tu  việ�n  mạ$n
kho� ng? Do vạ�� y  miệ4n lạ�  tạ�m chạ�p trừớ� c,  thí�  cạ)n  phạ� i
to� ng khừ�  đi. Tuy nhiệ�n kho� ng phạ� i  từ�  đo�  trớ�  đi ví$nh
việ4n kho� ng ạ�n [thi�t] nừ$ ạ; kho� ng cho chừ vi� ạ�n thi�t từ�
bạ�n thạ�n no�  kho� ng phạ� i lạ�  mu� c đí�ch; mu� c đí�ch lạ�  kho� ng
cho chừ vi� co�  tạ�m chạ�p trừớ� c nạ�y. Nệ�u trong giại đoạ� n
thớ� i giạn kho� ng ạ�n đừớ� c thi�t, chừ vi� vừ� t bo�  đừớ� c tạ�m
chạ�p trừớ� c ạ� y, thí� sạu đo�  lạ� i co�  thệ(  ạ�n thi�t, ngừ� i cu$ ng
kho� ng thạ�y tạnh ho� i. Al n vạ�o cu$ ng kho� ng thạ�y kho�  ạ�n,
đệ�n lu� c ạ� y chừ vi� cừ�  ạ�n tho� i, kho� ng sạo.

Đệ�n  khi  chừ vi�  co�  thệ(  ạ�n  [thi�t  trớ�  lạ� i],  tạ�m chạ�p
trừớ� c cu� ạ chừ vi� đạ$  mạ� t đi ro) i, tạ�m du� c vo� ng đo� i vớ� i
thi�t cu$ ng đạ$  mạ� t ro) i. Tuy nhiệ�n sệ$  phạ� t sinh mo�� t biệ�n
đo( i to lớ� n: sạu đo�  ạ�n thi�t kho� ng thạ�y thớm nừ$ ạ; [nệ�u] ớ�
nhạ�  lạ�m [mo� n thi�t] thí� cu� ng ạ�n, ớ�  nhạ�  kho� ng lạ�m [mo� n
thi�t] thí� cu$ ng kho� ng nghí$ đệ�n; ạ�n vạ�o cu$ ng kho� ng thạ�y
co�  hừớng vi� gí�; sệ$  xuạ� t hiệ��n trạ� ng thạ� i nạ�y. Tuy vạ�� y tu
luyệ��n nới ngừớ� i thừớ� ng rạ� t phừ� c tạ� p, nệ�u ớ�  nhạ�  vạ4n
mạ$ i cừ�  lạ�m mo� n thi�t, sạu mo�� t thớ� i giạn lạ�u ro) i, chừ vi�
ạ�n vạ�o lạ� i cạ�m thạ�y rạ� t co�  hừớng vi�; sạu đo�  lạ� i lạ�� p lạ� i,
trong toạ�n bo��  quạ�  trí�nh tu luyệ��n, sệ$  xuạ� t hiệ��n lạ�� p lạ� i
nhiệ)u lạ)n.  Đo�� t  nhiệ�n chừ vi�  lạ� i  kho� ng ạ�n đừớ� c [thi�t];
kho� ng  ạ�n  đừớ� c  thí�  kho� ng  ạ�n  nừ$ ạ,  thạ�� t  sừ�  kho� ng  ạ�n
đừớ� c, ạ�n vạ�o liệ)n muo� n no� n; hạ$y đớ� i đệ�n khi chừ vi� co�
thệ(  ạ�n đừớ� c, ‘tuy�  ky�  từ�  nhiệ�n’. Al n thi�t hạy kho� ng ạ�n thi�t
từ�  bạ�n  thạ�n  no�  kho� ng phạ� i  lạ�  mu� c  đí�ch;  vừ� t  bo�  tạ�m
chạ�p trừớ� c mớ� i lạ�  cho4  thện cho� t.
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Mo� n  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p  cu� ạ  chu� ng  to� i  tiệ�n  bo��
từớng đo� i  nhạnh; chí�  cạ)n chừ vi�  đệ)  cạo tạ�m tí�nh, thí�
đo�� t phạ�  từ� ng tạ)ng đệ)u rạ� t nhạnh. Co�  ngừớ� i nguyệ�n bạn
đạ)u đo� i vớ� i thi�t kho� ng chạ�p trừớ� c thạ� i quạ� , co�  [thi�t ạ�n]
hạy kho� ng cu$ ng kho� ng thạ�nh vạ�n đệ) .  Kiệ(u ngừớ� i nạ�y
quạ mo�� t  hại tuạ)n liệ)n vừớ� t quạ, liệ)n vừ� t bo�  đừớ� c cạ� i
tạ�m ạ� y. Co�  ngừớ� i duy trí� đệ�n mo�� t thạ�ng, hại thạ�ng, bạ
thạ�ng, co�  thệ(  tớ� i nừ� ạ nạ�m; ngoạ� i tí�nh huo� ng cừ� c ky�  đạ�� c
thu�  rạ thí� kho� ng quạ�  mo�� t nạ�m ro) i cu$ ng co�  thệ(  ạ�n. Bớ� i ví�
thi�t đạ$  lạ�  mo�� t bo��  phạ�� n chu�  yệ�u trong nhừ$ ng đo)  ạ�n cu� ạ
con  ngừớ� i.  Tuy  nhiệ�n  [ngừớ� i]  chuyệ�n  tu  trong  nhạ�
chu� ạ kho� ng đừớ� c ạ�n thi�t.

Chu� ng tạ giạ�ng mo�� t chu� t vệ)  nhạ�� n thừ� c [vạ�n đệ) ] ạ�n
thi�t trong Phạ�� t giạ�o. Phạ�� t giạ�o nguyệ�n thuy�  lu� c đừớng
sớ kho� ng co�  giớ� i cạ�m ạ�n thi�t. Đừớng thớ� i khi Thí�ch Cạ
Mạ�u Ni dạ4n dạ0 t  cạ� c  đo)  đệ��  tu kho(  [hạ� nh] trong rừ� ng
rạ�� m, thí� hoạ�n toạ�n kho� ng co�  giớ� i luạ�� t cạ�m thi�t. Tạ� i sạo
kho� ng co� ? Bớ� i ví� vạ�o thớ� i Thí�ch Cạ Mạ�u Ni truyệ)n Phạ�p
hớn 2500 nạ�m trừớ� c, xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i rạ� t lạ� c hạ�� u; co�
nhiệ)u vu� ng đạ� t co�  no� ng nghiệ��p, co�  nhiệ)u vu� ng đạ� t chừạ
co�  no� ng nghiệ��p, diệ��n tí�ch đạ� t cạnh tạ� c rạ� t í�t, cho4  nạ�o
cu$ ng lạ�  rừ� ng rạ�� m. Ngu$  co� c rạ� t khạn hiệ�m, rạ� t í�t o� i. Con
ngừớ� i vừ� ạ mớ� i thoạ� t thại từ�  xạ$  ho�� i nguyệ�n thuy� , so� ng
chu�  yệ�u bạHng sạ�n bạ0 t, co�  rạ� t nhiệ)u vu� ng đạ� t co� n so� ng
chu�  yệ�u bạHng ạ�n thi�t. Đệ(  vừ� t bo�  [ớ� ] mừ� c to� i đạ cạ� c tạ�m
chạ�p trừớ� c cu� ạ con ngừớ� i, Thí�ch Cạ Mạ�u Ni đạ$  kho� ng
cho [đo)  đệ�� ] tiệ�p xu� c vớ� i bạ� t kệ(  nhừ$ ng thừ�  gí� nhừ tạ� i,
vạ�� t;  [Ô� ng] dạ4n dạ0 t  cạ� c  đệ��  từ�  đi xin ạ�n, đi hoạ�  duyệ�n.
Ngừớ� i  tạ cạ�p cho gí�  thí�  ạ�n nạ�y; lạ�  ngừớ� i  tu luyệ��n thí�
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cu$ ng kho� ng thệ(  lừ� ạ cho� n đo)  ạ�n; trong đo)  ạ�n đừớ� c cạ�p
co�  thệ(  co�  thi�t.

Tạ� i Phạ�� t  giạ�o nguyệ�n thuy�  co� n co�  thuyệ� t phạ�p vệ)
‘giớ� i  huạ�n’.  Giớ� i  huạ�n  chí�nh  lạ�  từ�  Phạ�� t  giạ�o  nguyệ�n
thuy� , tuy nhiệ�n hiệ��n tạ� i lạ� i no� i rạHng ạ�n thi�t lạ�  thuo�� c vệ)
huạ�n. Ky�  thừ� c thớ� i ạ� y huạ�n kho� ng phạ� i no� i vệ)  thi�t, [mạ� ]
lạ�  chí� no� i vệ)  nhừ$ ng thừ�  nhừ hạ�nh, gừ� ng, to� i. Ví� sạo coi
chu� ng lạ�  ‘huạ�n’? Hiệ��n  nạy co�  nhiệ)u tạ�ng nhạ�n kho� ng
thuyệ� t minh [điệ)u nạ�y] đừớ� c ro$ , bớ� i ví� co�  nhiệ)u ngừớ� i
trong so�  ho�  kho� ng giạ�ng thừ� c tu, [vạ� ] cu$ ng kho� ng biệ� t
đừớ� c nhiệ)u điệ)u. Điệ)u Thí�ch Cạ Mạ�u Ni truyệ)n go� i lạ�
“Giớ� i Đi�nh Huệ�� ”. Giớ� i lạ�  giớ� i [cạ�m] hệ� t thạ�y nhừ$ ng du� c
vo� ng cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng; Đi�nh lạ�  no� i vệ)  ngừớ� i tu luyệ��n
hoạ�n toạ�n ớ�  trong thiệ)n đi�nh, trong đạ�  toạ�  mạ�  tu luyệ��n,
cạ)n  hoạ�n  toạ�n  nhạ�� p  đi�nh.  Hệ� t  thạ�y  nhừ$ ng  thừ�  cạn
nhiệ4u lạ�m cho kho� ng thệ(  nhạ�� p đi�nh, kho� ng thệ(  tu luyệ��n
đệ)u đừớ� c coi lạ�  nhừ$ ng cạn nhiệ4u nghiệ�m tro� ng; ại mạ�
ạ�n hạ�nh, gừ� ng, to� i đệ)u co�  mu� i rạ� t mạ� nh. Thớ� i bạ�y giớ�
cạ� c tạ�ng nhạ�n ớ�  trong rừ� ng rạ�� m, sớn đo�� ng, cừ�  bạ�y hoạ�� c
tạ�m vi� [ngo) i] thạ�nh mo�� t vo� ng; ngo) i đạ�  toạ�  thạ�nh từ� ng
vo� ng từ� ng vo� ng. Nệ�u nhừ ại ạ�n thừ�  đo� , thí�  sệ$  sinh rạ
mu� i vi� co�  kí�ch thí�ch rạ� t mạ� nh, lạ�m ạ�nh hừớ� ng đệ�n đạ�
toạ� , ạ�nh hừớ� ng đệ�n ngừớ� i khạ� c nhạ�� p đi�nh, cạn nhiệ4u
nghiệ�m tro� ng đệ�n luyệ��n co� ng cu� ạ ngừớ� i tạ. Do vạ�� y đạ$
co�  giớ� i luạ�� t ạ� y, coi nhừ$ ng thừ�  ạ� y lạ�  ‘huạ�n’, kho� ng cho
phệ�p ạ�n chu� ng. Rạ� t nhiệ)u thệ(  sinh mệ��nh tu luyệ��n xuạ� t
rạ ớ�  trệ�n thạ�n thệ(  ngừớ� i [tu] đệ)u thạ�y kho�  chi�u cạ� i mu� i
vi�  nạ�� ng nệ)  ạ� y.  Hạ�nh,  gừ� ng,  to� i  đệ)u  co�  thệ(  kí�ch thí�ch
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ngừớ� i  tạ  phạ� t  sinh  du� c  vo� ng;  ạ�n  nhiệ)u  cu$ ng  gạ�y
nghiệ��n; do đo�  chu� ng bi� coi lạ�  huạ�n.

Quạ�  khừ�  co�  rạ� t  nhiệ)u tạ�ng nhạ�n sạu khi tu luyệ��n
đệ�n tạ)ng rạ� t cạo, lo� t vạ�o trạ� ng thạ� i khại co� ng hoạ�� c bạ�n
khại co� ng, [ho� ] cu$ ng biệ� t rạHng giớ� i luạ�� t kiạ trong quạ�
trí�nh tu luyệ��n cu$ ng kho� ng co�  nghí$ạ gí�. Nệ�u sạu khi co�
thệ(  vừ� t bo�  cạ� i tạ�m ạ� y ro) i, thí� nhừ$ ng thừ�  vạ�� t chạ� t kiạ từ�
bạ�n thạ�n no�  kho� ng co�  tạ� c du� ng gí�; co� n điệ)u thạ�� t sừ�  cạn
nhiệ4u đệ�n ngừớ� i tạ chí�nh lạ�  cạ� i tạ�m ạ� y. Do đo�  cạ� c cạo
tạ�ng trong quạ�  khừ�  cu$ ng thạ�y rạHng vạ�n đệ)  ngừớ� i tạ ạ�n
thi�t  kho� ng phạ� i  lạ�  vạ�n  đệ)  thện cho� t  nạ�o  hệ� t;  vạ�n đệ)
thện cho� t lạ�  co�  thệ(  vừ� t bo�  cạ� i tạ�m kiạ hạy kho� ng; [nệ�u]
kho� ng co�  tạ�m chạ�p trừớ� c thí� ạ�n gí� cho đạ)y bạo từ�  cu$ ng
đừớ� c. Bớ� i ví� trong chu� ạ đạ$  tu luyệ��n nhừ thệ�  từ�  xừạ đệ�n
nạy,  rạ� t  nhiệ)u  ngừớ� i  đạ$  quện nhừ thệ� .  Hớn nừ$ ạ  no�
cu$ ng kho� ng co� n đớn thuạ)n lạ�  vạ�n đệ)  giớ� i luạ�� t, mạ�  đạ$
thạ�nh  mo�� t  chệ�  đo��  ghi  ro$  trong  cạ� c  chu� ạ:  hoạ�n  toạ�n
kho� ng đừớ� c ạ�n [thi�t]; ngừớ� i tạ đạ$  quện vớ� i tu nhừ thệ�
ro) i. Chu� ng tạ no� i vệ)  hoạ�  thừớ� ng Tệ�  Co� ng; trong cạ� c tạ� c
phạ(m nghệ��  thuạ�� t [o� ng] đừớ� c [ngừớ� i tạ] lạ�m cho rạ� t no( i
[tiệ�ng];  hoạ�  thừớ� ng phạ� i  cạ�m thi�t,  nhừng o� ng lạ� i  ạ�n
thi�t, [điệ)u ạ� y] lạ�m o� ng trớ�  nệ�n rạ� t khạ� c thừớ� ng. Thừ� c
rạ sạu khi Tệ�  Co� ng bi� tru� c xuạ� t kho� i chu� ạ Linh Am n, thí�
đo)  ạ�n đừớng nhiệ�n trớ�  thạ�nh vạ�n đệ)  rạ� t chu�  yệ�u cu� ạ
o� ng, cuo�� c so� ng trớ�  nệ�n nguy kho� n. Đệ(  lạ�p cho đạ)y bạo
từ� , o� ng kiệ�m đừớ� c gí� liệ)n ạ�n nạ�y, chí� cạ)n nạ� p đạ)y bạo
từ�  lạ�  đừớ� c ro) i; kho� ng co�  chạ�p trừớ� c vạ�o bạ� t kệ(  đo)  ạ�n
nạ�o, thí� kho� ng sạo cạ� . Khi tu luyệ��n đệ�n đo� , o� ng đạ$  hiệ(u
ro$  đạ� o ly�  nạ�y; thừ� c rạ Tệ�  Co� ng cu$ ng bạ� t quạ�  ạ�n thi�t đo� i
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lạ)n tho� i.  Hệ4  no� i  hoạ�  thừớ� ng ạ�n thi�t,  cạ� c nhạ�  việ� t  vạ�n
liệ)n thạ�y hừ� ng thu�  lạ0m; đệ)  tạ� i  nạ�o cạ�ng giạ�� t  gạ�n,  thí�
cạ�ng lạ�m cho ngừớ� i  tạ muo� n xệm; cạ� c tạ� c phạ(m vạ�n
nghệ��  lạ�  nguyệ�n lạ� y  từ�  cuo�� c  so� ng vạ�  tho( i  pho) ng cuo�� c
so� ng lệ�n, ro) i đừạ rạ tuyệ�n truyệ)n. Thừ� c rạ điệ)u thạ�� t sừ�
cạ)n vừ� t bo�  lạ�  cạ� c tạ�m chạ�p trừớ� c; [co� n] đệ(  lạ�p cho đạ)y
bạo từ�  thí� ạ�n gí� cu$ ng kho� ng thạ�nh vạ�n đệ) .

Tạ� i Đo� ng Nạm AK  hoạ�� c tạ� i phí�ạ Nạm nừớ� c tạ, Quạ�ng
Tạ�y vạ�  Quạ�ng Đo� ng, co�  mo�� t so�  cừ sy$  khi no� i chuyệ��n, ho�
kho� ng no� i lạ�  ‘tu Phạ�� t’, nhừ thệ(  lạ�  dạnh từ�  ‘tu Phạ�� t’ lo4 i
thớ� i quạ� ; ho�  no� i lạ�  ho�  ạ�n trại ti�nh, ạ�n chạy; ngu�  y�  từ� c lạ�
‘ạ�n chạy tu Phạ�� t’. Ho�  coi việ�� c tu Phạ�� t thạ�nh điệ)u đớn
giạ�n nhừ thệ� . Al n chạy co�  thệ(  tu Phạ�� t chạ�ng? Nhừ mo� i
ngừớ� i đạ$  biệ� t, đo�  chí� lạ�  mo�� t chạ�p trừớ� c, du� c vo� ng cu� ạ
ngừớ� i thừớ� ng, chí� lạ�  mo�� t cạ� i tạ�m, chí� vừ� t bo�  đừớ� c mo�� t
cạ� i  tạ�m. Co� n phạ� i  bo�  tạ�m tạ�� t  đo� ,  tạ�m trạnh đạ�u,  tạ�m
hoạn hy� ,  tạ�m hiệ(n thi�,  cạ� c  loạ� i  tạ�m; tạ�m ngừớ� i  tạ rạ� t
nhiệ)u, tạ� t cạ�  cạ� c tạ�m, cạ� c loạ� i du� c vo� ng, đệ)u phạ� i vừ� t
bo� , thí� mớ� i co�  thệ(  đạ� t đệ�n tu luyệ��n việ�n mạ$n. Co� n chí�
vừ� t bo�  đừớ� c cạ� i tạ�m ‘ạ�n thi�t’, thí� co�  thệ(  tu Phạ�� t lạ�  sạo?
Cạ� ch no� i nạ�y kho� ng đu� ng.

Con ngừớ� i trong vạ�n đệ)  ạ�n thí� kho� ng chí� lạ�  ạ�n thi�t;
chạ�p  trừớ� c  đo� i  vớ� i  bạ� t  kệ(  đo)  ạ�n  nạ�o  cu$ ng lạ�  kho� ng
đừớ� c; nhừ$ ng thừ�  khạ� c cu$ ng nhừ thệ� . Co�  ngừớ� i no� i ‘to� i
rạ� t  thí�ch ạ�n thừ�  nạ�y’; đo�  cu$ ng lạ�  du� c vo� ng; ngừớ� i  tu
luyệ��n sạu khi đệ�n mo�� t trí�nh đo��  nhạ� t đi�nh, sệ$  kho� ng co�
cạ� i tạ�m ạ� y nừ$ ạ. Đừớng nhiệ�n Phạ�p chu� ng to� i giạ�ng lạ�
rạ� t  cạo,  lạ�  kệ� t  hớ� p  [từ� ]  cạ� c  tạ)ng  mạ�  giạ�ng;  [chừ vi�]
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kho� ng thệ(  lạ�� p từ� c đạ� t đệ�n điệ(m nạ�y đừớ� c. Giạ�  sừ�  chừ vi�
muo� n ạ�n mo�� t thừ�  nạ�o đo� , thí�  khi tu luyệ��n đạ$  thạ�� t  sừ�
đệ�n lu� c phạ� i bo�  cạ� i tạ�m ạ� y, thí� chừ vi� sệ$  kho� ng thệ(  ạ�n
[no� ] nừ$ ạ; chừ vi� ạ�n vạ�o sệ$  thạ�y chạOng đu� ng vi� nừ$ ạ, co�
khi chạOng rạ vi�  gí�.  Ho) i  to� i  co� n đi lạ�m ớ�  đớn vi�  [co� ng
tạ� c],  nhạ�  ạ�n  cu� ạ  đớn vi�  cừ�  thuạ lo4  mạ$ i,  sạu đo�  phạ� i
đo� ng cừ� ạ. Đo� ng cừ� ạ ro) i thí� ạnh chi� ệm phạ� i mạng cớm
đi. Sạ�ng sớ� m lạ�m cớm, ro) i vo�� i vo�� i vạ�ng vạ�ng đi lạ�m rạ� t
nho� c  sừ� c.  Đo� i  lu� c  [to� i]  muạ  hại  cạ� i  bạ�nh  bạo,  mo�� t
miệ�ng đạ�� u phu�  chạ�m từớng. Vệ)  ly�  mạ�  xệ� t thí� đo�  lạ�  mo� n
rạ� t thạnh đạ� m cu$ ng khạ�  dí$; [nhừng] cừ�  ạ�n thệ�  mạ$ i cu$ ng
kho� ng đừớ� c,  cu$ ng cạ)n vừ� t bo�  cạ� i  tạ�m ạ� y.  Chừ vi�  vừ� ạ
nhí�n thạ�y mo� n đạ�� u phu� , liệ)n cạ�m thạ�y buo) n no� n; nệ�u
ạ�n nừ$ ạ cu$ ng kho� ng ạ�n đừớ� c; cu$ ng ệ rạHng chừ vi� sệ$  sạ�n
sinh tạ�m chạ�p trừớ� c. Tuy nhiệ�n đo�  lạ�  phạ� i sạu khi tu
luyệ��n đệ�n mo�� t trí�nh đo��  nhạ� t đi�nh; lu� c mớ� i bạ0 t đạ)u sệ$
kho� ng nhừ thệ� .

Phạ�� t  giạ kho� ng giạ�ng uo� ng rừớ� u, chừ vi� thạ�y o� ng
Phạ�� t nạ�o mạng thệo bí�nh rừớ� u kho� ng? Kho� ng. To� i no� i
rạHng kho� ng thệ(  ạ�n thi�t; sạu khi ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng vừ� t
bo�  tạ�m chạ�p trừớ� c ạ� y ro) i, thí� từớng lại ạ�n [thi�t] trớ�  lạ� i
kho� ng thạ�nh vạ�n đệ) . Tuy nhiệ�n đạ$  giớ� i [cạ�m] rừớ� u ro) i
lạ�  sạu đo�  kho� ng đừớ� c uo� ng nừ$ ạ. Trệ�n thạ�n ngừớ� i luyệ��n
co� ng chạOng phạ� i  co�  co� ng? Co� ng cạ� c loạ� i  hí�nh thạ� i,  co�
nhừ$ ng co� ng nạ�ng hiệ(n hiệ��n trệ�n bệ)  mạ�� t thạ�n thệ(  chừ
vi�, đệ)u lạ�  thuạ)n ti�nh. Hệ4  chừ vi� uo� ng rừớ� u, thí� “vu� ” mo�� t
cạ� i [chu� ng] lạ�� p từ� c đệ)u rớ� i kho� i thạ�n thệ( ; ngạy trong
nhạ�y mạ0 t chừ vi� chạOng co� n gí� nừ$ ạ; ại cu$ ng sớ�  cạ� i mu� i vi�
nạ�y. Nệ�u chừ vi� nhiệ4m tho� i quện ạ� y thí�  rạ� t gạy; uo� ng
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rừớ� u vạ�o lạ�  loạ� n tí�nh. Ví� sạo co�  mo�� t so�  [ngừớ� i] tu luyệ��n
Đạ� i  Đạ� o  phạ� i  uo� ng  rừớ� u?  Ví�  ho�  kho� ng  tu  luyệ��n  chu�
nguyệ�n thạ)n, [rừớ� u] lạ�  đệ(  đạ�nh mệ�  chu�  nguyệ�n thạ)n.

Co�  ngừớ� i quy�  rừớ� u nhừ [sinh] mệ��nh vạ�� y, co�  ngừớ� i
chí� thí�ch co�  rừớ� u, co�  ngừớ� i uo� ng đệ�n mừ� c bi� đạ)u đo�� c
trong rừớ� u, kho� ng co�  rừớ� u thí� thạ�� m chí� chạOng thệ(  nạ�ng
no( i  bạ� t  cớm,  kho� ng  uo� ng  kho� ng  [chi�u]  đừớ� c.  Ngừớ� i
luyệ��n  co� ng chu� ng tạ kho� ng nệ�n nhừ thệ� .  Úo� ng rừớ� u
khạOng đi�nh lạ�  gạ� y nghiệ��n, no�  lạ�  du� c vo� ng chạ�  xạ� t, kí�ch
thí�ch lệ�n thạ)n kinh gạ�y nghiệ��n cu� ạ ngừớ� i tạ; cạ�ng uo� ng
nghiệ��n cạ�ng nạ�� ng. Lạ�m ngừớ� i luyệ��n co� ng, chu� ng tạ thừ�
nghí$ xệm, tạ�m chạ�p trừớ� c ạ� y co�  nệ�n vừ� t bo�  đi kho� ng?
Tạ�m ạ�y cu$ ng cạ)n phạ� i bo� . Co�  ngừớ� i nghí$: ‘Kho� ng đừớ� c
đạ�u,  to� i  phạ� i  đo� n  tiệ�p  tiệ4n  đừạ  [khạ� ch]’,  hoạ�� c  ‘To� i
chuyệ�n  trạ� ch  liệ�n  hệ��  co� ng tạ� c  [giạo di�ch]  bệ�n  ngoạ� i,
kho� ng uo� ng rừớ� u thí�  kho� ng lạ�m to� t  co� ng việ�� c  đừớ� c’.
To� i  no� i  rạHng kho� ng nhừ vạ�� y;  khi  bạ�n co� ng việ�� c  kinh
doạnh,  nhạ� t  lạ�  bạ�n  việ�� c  kinh doạnh vớ� i  ngừớ� i  nừớ� c
ngoạ� i; chừ vi� go� i đo)  uo� ng, ngừớ� i nạ�y go� i nừớ� c khoạ�ng,
ngừớ� i kiạ go� i biạ. Kho� ng ại ệ�p chừ vi� uo� ng [rừớ� u]; chừ
vi� từ�  cho� n từ�  uo� ng, uo� ng bạo nhiệ�u thí�  uo� ng; nhạ� t lạ�
trong nhừ$ ng ngừớ� i trí� thừ� c, lạ� i cạ�ng kho� ng co�  chuyệ��n
ạ� y; tho� ng thừớ� ng lạ�  nhừ vạ�� y.

Hu� t thuo� c cu$ ng lạ�  chạ�p trừớ� c,  co�  ngừớ� i  no� i  rạHng
hu� t thuo� c co�  thệ(  lạ�m tinh thạ)n tí�nh tạ�o; to� i no� i rạHng đo�
lạ�  từ�  do� i  mí�nh do� i  ngừớ� i.  Co�  ngừớ� i  lạ�m việ�� c  đệ�n lu� c
mệ�� t hoạ�� c giạ�  việ� t sạ� ch đệ�n lu� c mệ�� t mo� i, bệ�n muo� n nghí�
mo�� t lạ� t hu� t điệ�u thuo� c; ho�  liệ)n cạ�m thạ�y rạHng hu� t thuo� c
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xong thí� tinh thạ)n lạ� i tí�nh tạ�o lạ� i. Thừ� c rạ kho� ng phạ� i
vạ�� y, ly�  do lạ�  ví� ho�  đạ$  nghí� mo�� t lu� c. Từ từớ� ng cu� ạ ngừớ� i
tạ co�  thệ(  tạ� o thạ�nh mo�� t cạ�m giạ� c sại, co� n gạ�y rạ mo�� t ạ� o
giạ� c.  Nhừ vạ�� y  vệ)  sạu thừ� c sừ�  hí�nh thạ�nh quạn niệ��m
[nhừ thệ� ],  hí�nh thạ�nh cạ�m giạ� c  sại [nhừ thệ� ];  chừ vi�
cạ�m thạ�y dừớ� ng nhừ hu� t thuo� c lạ�m tinh thạ)n tí�nh tạ�o
lệ�n; [thừ� c rạ] hoạ�n toạ�n kho� ng phạ� i,  no�  kho� ng co�  tạ� c
du� ng. Đo� i vớ� i thạ�n thệ(  con ngừớ� i thí� hu� t thuo� c kho� ng
co�  chu� t gí� to� t cạ� ; mo�� t cạ�  nhạ�n hu� t thuo� c mo�� t thớ� i giạn
lạ�u, đệ�n lu� c bạ� c sy$  giạ� i phạ4u thạ�n thệ(  ngừớ� i ạ� y, thí� thạ�y
khí� quạ�n đệ)u lạ�  đện, trong pho( i đệ)u đạ$  thạ�nh đện.

Nhừ$ ng  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng  chu� ng  tạ  chạOng  phạ� i
giạ�ng ti�nh hoạ�  thạ�n thệ(? ChạOng phạ� i liệ�n tu� c ti�nh hoạ�
thạ�n thệ( ,  liệ�n tu� c phạ� t triệ(n hừớ� ng lệ�n cạo tạ)ng. Vạ�� y
mạ�  chừ vi�  lạ� i  rừớ� c nhừ$ ng thừ�  ạ� y vạ�o trong thạ�n thệ( ,
chạOng  phạ� i  chừ  vi�  [lạ�m]  ngừớ� c  hạOn  vớ� i  chu� ng  to� i?
Ngoạ� i rạ no�  co� n lạ�  mo�� t loạ� i du� c vo� ng rạ� t mạ� nh mệ$ . Co�
ngừớ� i  cu$ ng biệ� t  rạHng no�  kho� ng to� t,  nhừng kho� ng cại
hạOn đừớ� c. Thừ� c rạ to� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i rạHng [ví�] ho�
chừạ co�  mo�� t  từ  từớ� ng  thí�ch  đạ�ng  chí�  đạ� o  [cho việ�� c
nạ�y];  nệ�n  ho�  muo� n  bo�  no�  nhừ  vạ�� y  kho� ng  dệ4 .  Lạ�m
ngừớ� i  tu luyệ��n,  từ�  nạy chừ vi�  hạ$y coi đo�  lạ�  mo�� t  tạ�m
chạ�p trừớ� c vạ�  bo�  no�  đi, [ro) i] chừ vi� thừ�  xệm co�  thệ(  cại
hạOn đừớ� c kho� ng. To� i khuyệ�n mo� i ngừớ� i, rạHng ại thạ�� t sừ�
muo� n tu luyệ��n [thí�] từ�  nạy trớ�  đi [hạ$y] cại hạOn thuo� c lạ� ,
bạ�o đạ�m chừ vi� co�  thệ(  cại hạOn đừớ� c. Tạ� i trừớ� ng [nạ�ng
lừớ� ng] cu� ạ lớ� p ho� c tạ�� p nạ�y kho� ng co�  ại nghí$ đệ�n hu� t
thuo� c; nệ�u chừ vi� muo� n cại, đạ�m bạ�o chừ vi� co�  thệ(  cại;
chừ vi�  hệ4  cạ)m [điệ�u] thuo� c hu� t trớ�  lạ� i  [thí�] sệ$  kho� ng
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thạ�y đu� ng mu� i vi�  nừ$ ạ. Chừ vi�  đo� c sạ� ch đo� c bạ� i  giạ�ng
nạ�y,  cu$ ng  sệ$  co�  tạ� c  du� ng  ạ� y.  Tạ� t  nhiệ�n  nệ�u  chừ  vi�
kho� ng muo� n tu luyệ��n, thí� chu� ng to� i cu$ ng kho� ng quạ�n;
lạ�m mo�� t ngừớ� i tu luyệ��n, to� i nghí$ rạHng chừ vi� cu$ ng nệ�n
cại bo�  no�  đi. To� i từ� ng lạ� y ví� du�  nạ�y: chừ vi� thạ�y co�  o� ng
Phạ�� t, o� ng Đạ� o ngo) i ngạ�� m điệ�u thuo� c lạ�  kho� ng? Đạ�u co�
chuyệ��n ạ� y? Lạ�m ngừớ� i tu luyệ��n, mu� c tiệ�u cu� ạ chừ vi� lạ�
gí�? ChạOng phạ� i chừ vi� cạ)n cại hạOn no�  ừ? Do đo�  to� i giạ�ng
rạHng chừ vi� muo� n tu luyệ��n, thí� chừ vi� phạ� i cại hạOn no�
đi; no�  lạ�m hạ� i thạ�n thệ(  chừ vi�, hớn nừ$ ạ lạ� i lạ�  mo�� t thừ�
du� c vo� ng, hoạ�n toạ�n trạ� i ngừớ� c vớ� i yệ�u cạ)u cu� ạ nhừ$ ng
ngừớ� i tu luyệ��n chu� ng tạ.

Tâm tật đố

Khi giạ�ng Phạ�p to� i thừớ� ng hạy giạ�ng vạ�n đệ)  tạ�m tạ�� t
đo� . Ví� sạo? Bớ� i ví� tạ�m tạ�� t đo�  biệ(u hiệ��n cừ� c ky�  mạ� nh mệ$
ớ�  Trung  Quo� c,  mạ� nh  mệ$  đệ�n  mừ� c  đạ$  trớ�  thạ�nh  từ�
nhiệ�n,  bạ�n  thạ�n  kho� ng cạ�m giạ� c  thạ�y.  Tạ� i  sạo ngừớ� i
Trung Quo� c co�  tạ�m tạ�� t đo�  mạ� nh mệ$  đệ�n nhừ vạ�� y? No�
co�  cạ�n nguyệ�n [cu� ạ no� ]. Ngừớ� i Trung Quo� c trong quạ�
khừ�  chi�u ạ�nh hừớ� ng cu� ạ Nho giạ�o rạ� t sạ�u sạ0 c, tí�nh cạ� ch
rạ� t hừớ� ng no�� i; no� ng giạ�� n kho� ng biệ(u hiệ��n rạ, cạo hừ� ng
cu$ ng kho� ng biệ(u hiệ��n rạ; [ho� ] giạ�ng hạ�m dừớ$ ng, giạ�ng
Nhạ4n. Bớ� i ví� đạ$  thạ�nh tạ�� p quạ�n lạ�  nhừ vạ�� y, do đo�  toạ�n
bo��  dạ�n  to�� c  chu� ng  tạ  đệ)u  hí�nh  thạ�nh  tí�nh  cạ� ch  rạ� t
hừớ� ng no�� i.  Tạ� t  nhiệ�n  no�  co�  cho4  to� t,  kho� ng đệ(  lo��  tạ� i
nạ�ng bệ�n trong. Nhừng cu$ ng to) n tạ� i nhừ$ ng điệ)u dớ� , co�
thệ(  mạng đệ�n nhừ$ ng trạ� ng thạ� i kho� ng to� t. Đạ�� c biệ�� t đạ$
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đệ�n thớ� i ky�  mạ� t Phạ�p, thí� bo��  phạ�� n kho� ng to� t ạ� y lạ� i biệ(u
hiệ��n no( i co�� m hớn nừ$ ạ, cu$ ng co�  thệ(  lạ�m cho ngừớ� i tạ
tạ�ng trừớ� ng tạ�m tạ�� t đo� . Ai co�  điệ)u to� t mạ�  biệ(u lo��  rạ, thí�
ngừớ� i khạ� c lạ�� p từ� c [gạnh ty� ] tạ�� t đo�  đệ�n mừ� c kho�  chi�u;
ớ�  trong đớn vi� [co� ng tạ� c] hoạ�� c ngoạ� i đớn vi� mạ�  đừớ� c
thừớ� ng,  hạy  đừớ� c  điệ)u  gí�  to� t  thí�  vệ)  kho� ng  dạ�m  no� i
nạ�ng gí�, [ệ rạHng] ngừớ� i khạ� c biệ� t sệ$  thạ�y bạ� t bí�nh trong
tạ�m. Ngừớ� i Tạ�y phừớng go� i đo�  lạ�  ‘tạ�� t đo�  Đo� ng phừớng’,
cu$ ng go� i lạ�  ‘tạ�� t đo�  chạ�u AK ’. Toạ�n bo��  vu� ng chạ�u AK  đệ)u
chi�u  ạ�nh  hừớ� ng  cu� ạ  Nho  giạ�o  từớng  đo� i  sạ�u  sạ0 c,  í�t
nhiệ)u lạ�  nhừ thệ� ;  co� n riệ�ng Trung Quo� c chu� ng tạ thí�
biệ(u hiệ��n rạ� t mạ� nh mệ$ .

Điệ)u nạ�y co�  quạn hệ��  đệ�n chu�  nghí$ạ bí�nh quạ�n tuyệ�� t
đo� i mạ�  chu� ng tạ thừ� c thi trừớ� c đạ�y; ‘du�  sạo trớ� i sạ�� p thí�
mo� i ngừớ� i đệ)u chệ� t; co�  gí�  to� t thí�  mo� i ngừớ� i chiạ đệ)u
nhạu; lừớng tạ�ng mạ�y phạ)n trạ�m thí� mo4 i ngừớ� i đệ)u co�
phạ)n’.  Từ từớ� ng nạ�y xệm rạ thạ�� t  lạ�  đu� ng,  ại  ại  cu$ ng
nhừ nhạu. Ky�  thừ� c lạ�m sạo mạ�  nhừ nhạu đừớ� c? Co� ng
tạ� c thừ� c thi lạ�  khạ� c nhạu, mừ� c đo��  chừ� c vu�  trạ� ch nhiệ��m
cu$ ng  khạ� c  nhạu.  Vu$  tru�  nạ�y  cu� ạ  chu� ng  tạ  co� n  mo�� t
[Phạ�p]  ly� ,  go� i  lạ�  ‘bạ� t  thạ� t  bạ� t  đạ0 c,  đạ0 c  từ� u  đạ0 c  thạ� t’.
Trong  ngừớ� i  thừớ� ng  co� n  giạ�ng  ‘kho� ng  lạ�m  kho� ng
đừớ� c, lạ�m nhiệ)u đừớ� c nhiệ)u, lạ�m í�t đừớ� c í�t’, pho�  xuạ� t
nhiệ)u,  thí�  nệ�n  đừớ� c  nhiệ)u.  Trừớ� c  đạ�y  thừ� c  thi  chu�
nghí$ạ bí�nh quạ�n tuyệ�� t đo� i, giạ�ng rạHng dạ4u cạ�  nhạ�n nạ�o
thí�  sinh rạ lạ�  đệ)u nhừ nhạu, hạ�� u thiệ�n [mớ� i] cạ� i biệ�n
ngừớ� i tạ. To� i no� i rạHng thuyệ� t ạ� y quạ�  tuyệ�� t  đo� i; cạ� i  gí�
quạ�  tuyệ�� t đo� i thí� kho� ng co� n đu� ng nừ$ ạ. Cớ�  sạo ngừớ� i tạ
sinh rạ co�  nạm co�  nừ$ ? Lớ� n lệ�n tro� ng khạ� c  nhạu? Co�
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ngừớ� i sinh rạ đạ$  co�  bệ��nh, di� dạ� ng; [ngừớ� i tạ khi sinh
đạ$ ]  khạ� c  nhạu.  Chu� ng  to� i  từ�  trệ�n  cạo  tạ)ng mạ�  nhí�n,
[thạ�y rạHng] tạ� i  kho� ng giạn khạ� c [đạ$ ]  to) n tạ� i  mo�� t  đớ� i
ngừớ� i  sạ0p đạ�� t  ớ�  đo� ;  ho� i  co�  thệ(  nhừ nhạu kho� ng? Cừ�
muo� n rạHng bí�nh quạ�n, [nhừng] trong đớ� i cu� ạ ho�  kho� ng
co�  [thừ�  ạ� y], thí� bí�nh quạ�n sạo đạ�y? [Ngừớ� i tạ lạ� ] khạ� c
nhạu.

Ngừớ� i ớ�  cạ� c nừớ� c phừớng Tạ�y co�  tí�nh cạ� ch từớng
đo� i hừớ� ng ngoạ� i; cạo hừ� ng co�  thệ(  nhạ�� n thạ�y, no� ng giạ�� n
cu$ ng co�  thệ(  nhạ�� n  thạ�y.  Ho�  co�  cho4  to� t  cu� ạ ho� ,  nhừng
cu$ ng co�  cho4  dớ�  cu� ạ ho� ,  kho� ng thệ(  nhạ4n nạ� i.  Hại loạ� i
quạn niệ��m tí�nh cạ� ch khạ� c nhạu, thừ� c thi sừ�  việ�� c sệ$  sinh
rạ hiệ��u quạ�  khạ� c nhạu. Ngừớ� i  Trung Quo� c nệ�u đừớ� c
lạ$nh đạ� o biệ(u dừớng, hoạ�� c cạ�p cho chừ vi� thừ�  to� t nạ�o
đo� ,  thí�  ngừớ� i  khạ� c  sệ$  bạ� t  bí�nh trong tạ�m.  Nệ�u  đừớ� c
thừớ� ng nhiệ)u hớn, thí�  bạ�n thạ�n [ho� ] lện lệ�n cạ� t ngạy
vạ�o tu� i,  kho� ng thệ(  đệ(  ngừớ� i  khạ� c biệ� t.  Hiệ��n  nạy lạ�m
ngừớ� i gừớng mạ4u trong lạo đo�� ng kho� ng dệ4 : ‘Anh lạ�  lạo
đo�� ng gừớng mạ4u thí�  ạnh lạ�m đừớ� c ro) i; ạnh phạ� i đệ�n
sớ� m vệ)  muo�� n, nhừ$ ng việ�� c ạ� y ạnh lạ�m đi; ạnh lạ�m đừớ� c
to� t,  co� n  chu� ng  to� i  kho� ng  đừớ� c’,  giệ4u  cớ� t  chạ�m  cho� c
[nhừ thệ� ]; lạ�m ngừớ� i to� t kho� ng dệ4 .

Nệ�u ớ�  nừớ� c ngoạ� i thí� sệ$  khạ� c biệ�� t ro$  rạ�ng. Ô� ng chu�
thạ�y  vi�  nạ�y  ho� m nạy lạ�m việ�� c  to� t,  thừớ� ng cho vi�  ạ� y
nhiệ)u hớn. Vi� ạ� y sệ$  vo�  cu� ng thí�ch thu�  ớ�  ngạy trừớ� c mạ�� t
mo� i ngừớ� i mạ�  đệ�m từ� ng tớ�  tiệ)n mo�� t: ‘A, ho� m nạy o� ng
chu�  cho to� i nhiệ)u tiệ)n chừạ nạ�y’, [vi� ạ� y] mừ� ng rớ$  đệ�m
từ� ng tớ�  bạ�o cho mo� i ngừớ� i, vi� ạ� y cu$ ng kho� ng co�  hạ�� u
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quạ�  gí�.  Co� n  nệ�u  ớ�  Trung  Quo� c,  nệ�u  co�  ngừớ� i  đừớ� c
thừớ� ng, thí�  cạ�  lạ$nh đạ� o cu$ ng bạ�o chừ vi�  cạ� t  ngạy đi,
chớ�  đệ(  ngừớ� i khạ� c tro� ng thạ�y. ỞQ  nừớ� c ngoạ� i, mo�� t đừ� ạ
trệ�  đừớ� c 100 điệ(m ớ�  trừớ� ng, no�  sừớ� ng quạ�  vừ� ạ chạ� y
vừ� ạ lạ lớ� n: ‘Ho� m nạy con đừớ� c 100 điệ(m, ho� m nạy con
đừớ� c  100  điệ(m!’  Mo�� t  mạ� ch  từ�  trừớ� ng  chạ� y  vệ)  nhạ� .
Hạ�ng xo� m sệ$  mớ�  cừ� ạ no� i: ‘Nạ�y Tom, gio� i đạ�y, thạHng bệ�
gio� i đạ�y!’ Ngừớ� i kiạ sệ$  mớ�  cừ� ạ so(  no� i: ‘Nạ�y Jạck, chạ�u
khạ�  lạ0m!’ Nệ�u điệ)u nạ�y xạ�y rạ ớ�  Trung Quo� c thí� quạ�  lạ�
ho� ng hạOn: ‘Con đừớ� c 100 điệ(m, con đừớ� c 100 điệ(m!’
đừ� ạ trệ�  từ�  trừớ� ng chạ� y vệ)  nhạ� , thí� cừ� ạ nhạ�  [hạ�ng xo� m]
chừạ mớ� , trong nhạ�  [ngừớ� i tạ] đạ$  nguyệ)n ru� ạ ro) i: ‘Co�  gí�
lạ�  ghệ�  gớ� m thệ� , đừớ� c 100 điệ(m? Sí$ diệ��n! Ai chừạ từ� ng
đừớ� c 100 điệ(m kiạ chừ� !’ Hại loạ� i quạn niệ��m bạ� t đo) ng
sệ$  dạ4n đệ�n nhừ$ ng hiệ��u quạ�  khạ� c nhạu. No�  co�  thệ(  dạ4n
đệ�n tạ�m tạ�� t đo� : ngừớ� i khạ� c nệ�u [co�  điệ)u gí�] to� t, thí� thạy
ví�  cạ�m thạ�y mừ� ng cho ho� ,  ngừớ� i  tạ lạ� i  thạ�y bạ� t  bí�nh
trong tạ�m. No�  sệ$  xuạ� t hiệ��n vạ�n đệ)  nạ�y.

Chu�  nghí$ạ bí�nh quạ�n tuyệ�� t  đo� i  thừ� c thi mạ�y nạ�m
trừớ� c  đạ�y,  quạ�  thừ� c  đạ$  lạ�m  loạ� n  bạ�� y  quạn  niệ��m  từ
từớ� ng con ngừớ� i.  Lạ�y  thí�  du�  cu�  thệ(  thệ�  nạ�y.  Mo�� t  cạ�
nhạ�n tạ� i đớn vi� [co� ng tạ� c], ạnh tạ thạ�y rạHng ngừớ� i khạ� c
đệ)u  kho� ng bạHng mí�nh,  ạnh tạ  lạ�m gí�  cu$ ng đừớ� c  to� t,
nhạ�� n  rạHng  [mí�nh]  thạ�� t  xuạ� t  sạ0 c.  Anh tạ  từ�  nhu� :  ‘Đệ(
mí�nh lạ�m giạ�m đo� c hạy to( ng giạ�m đo� c nhạ�  mạ�y, mí�nh
cu$ ng lạ�m to� t;  chừ� c vu�  cạo hớn thệ�  mí�nh cu$ ng co�  thệ(
lạ�m; mí�nh co�  thệ(  lạ�m thu�  từớ� ng cu$ ng đừớ� c’. Lạ$nh đạ� o
cu$ ng co�  thệ(  no� i rạHng ạnh nạ�y rạ� t khạ� , lạ�m gí� cu$ ng to� t.
Cạ� c bạ� n đo) ng sừ�  cu$ ng co�  thệ(  no� i, rạHng ạnh tạ rạ� t gio� i,
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biệ� t  việ�� c,  co�  tạ� i  nạ�ng. Tuy nhiệ�n ngạy trong to(  [co� ng
tạ� c] hoạ�� c cu� ng pho� ng cu� ạ ạnh nạ�y co�  mo�� t cạ�  nhạ�n, lạ�m
gí� cu$ ng kho� ng thạ�nh, lạ�m gí� cu$ ng kho� ng nệ�n. Ro) i mo�� t
ho� m, cạ�  nhạ�n kho� ng co�  nạ�ng lừ� c kiạ lạ� i  đừớ� c đệ)  bạ� t
lạ�m cạ�n bo�� ,  chừ�  kho� ng phạ� i  ạnh tạ, hớn nừ$ ạ lạ� i  lạ�m
lạ$nh đạ� o cu� ạ chí�nh ạnh tạ. Anh nạ�y thạ�y rạ� t bạ� t bí�nh
trong tạ�m, gạ�� p cạ�  trệ�n cạ�  dừớ� i đệ(  trí�nh bạ�y, thạ�y rạ� t
cạ�m phạ4n bạ� t bí�nh, [ghện từ� c] tạ�� t đo�  rạ� t kho�  chi�u.

To� i giạ�ng [Phạ�p] ly�  nạ�y cho mo� i ngừớ� i,  [Phạ�p] ly�
mạ�  ngừớ� i thừớ� ng kho� ng thệ(  nhạ�� n thừ� c rạ đừớ� c: chừ vi�
thạ�y rạHng mí�nh lạ�m gí�  cu$ ng đừớ� c, [nhừng] mệ��nh cu� ạ
chừ vi�  kho� ng co�  [no� ]; ạnh tạ lạ�m gí�  cu$ ng kho� ng nệ�n,
[nhừng] mệ��nh cu� ạ ạnh tạ co�  [no� ],  nệ�n ạnh tạ sệ$  lạ�m
lạ$nh đạ� o. Bạ� t kệ(  ngừớ� i thừớ� ng suy nghí$ thệ�  nạ�o, đo�  chí�
lạ�  cạ� ch  nghí$  cu� ạ  ngừớ� i  thừớ� ng.  Vớ� i  sinh  mệ��nh  trệ�n
tạ)ng  cạo  hớn mạ�  xệ� t,  rạHng  sừ�  phạ� t  triệ(n  cu� ạ  xạ$  ho�� i
nhạ�n loạ� i, chạOng quạ chí� lạ�  sừ�  phạ� t triệ(n chiệ(u thệo quy
luạ�� t phạ� t triệ(n đạ�� c đi�nh mạ�  tho� i; do đo�  [vệ)  việ�� c] ngừớ� i
tạ trong đớ� i lạ�m gí�, ho�  co�  thệ(  kho� ng ạn bạ� i cho chừ vi�
chiệ(u thệo bạ�n sừ�  cu� ạ chừ vi�.  Trong Phạ�� t  giạ�o  giạ�ng
‘nghiệ��p lừ� c luạ�n bạ�o’: ho�  chiệ(u thệo nghiệ��p lừ� c cu� ạ chừ
vi� mạ�  ạn bạ� i cho chừ vi�; bạ�n sừ�  cu� ạ chừ vi� co�  lớ� n đệ�n
mạ�y,  [nhừng] chừ vi�  kho� ng co�  đừ� c,  thí�  co�  thệ(  cạ�  đớ� i
chừ vi� chạOng co�  gí�. Chừ vi� thạ�y rạHng vi� kiạ lạ�m gí� cu$ ng
kho� ng nệ�n, [nhừng] đừ� c cu� ạ vi� ạ� y lớ� n, [thí�] vi� ạ� y lạ�m
đạ� i quạn, phạ� t đạ� i tạ� i. Ngừớ� i thừớ� ng kho� ng nhí�n thạ�y
điệ(m nạ�y,  ho�  cừ�  cho rạHng bạ�n thạ�n ho�  cạ)n  phạ� i  lạ�m
chí�nh nhừ$ ng gí�  bạ�n thạ�n cạ)n lạ�m. Do vạ�� y ho�  mo�� t đớ� i
trạnh đạ�u ngừớ� c xuo� i; cạ� i tạ�m ạ� y bi� to( n thừớng rạ� t lớ� n,

336 Tâm tật đố



cạ�m thạ�y thạ�� t kho( , thạ�� t mệ�� t, luo� n bạ� t bí�nh trong tạ�m.
Al n kho� ng ngon, ngu�  kho� ng yệ�n, tạ�m y�  nguo�� i lạ� nh nhừ
tro tạ�n; khi vệ)  giạ� , lạ�m cho thạ�n cu� ạ mí�nh thạ�� t tạ�n tạ� ,
cạ� c thừ�  bệ��nh tạ�� t xuạ� t hiệ��n.

Nhừ vạ�� y  nhừ$ ng ngừớ� i  tu luyệ��n chu� ng tạ lạ� i  cạ�ng
kho� ng nệ�n thệ� ; nhừ$ ng ngừớ� i tu luyệ��n chu� ng tạ giạ�ng
‘tuy�  ky�  từ�  nhiệ�n’; cạ� i gí� cu� ạ chừ vi� thí� sệ$  kho� ng mạ� t, cạ� i
gí�  kho� ng cu� ạ  chừ vi�  thí�  chừ vi�  [du�  co� ]  trạnh [giạ�nh]
cu$ ng kho� ng đừớ� c. Tạ� t nhiệ�n cu$ ng kho� ng tuyệ�� t đo� i. Nệ�u
tuyệ�� t đo� i đệ�n vạ�� y, thí� kho� ng to) n tạ� i vạ�n đệ)  con ngừớ� i
lạ�m điệ)u xạ�u, vạ�� y nghí$ạ lạ�  no�  cu$ ng co� n to) n tạ� i mo�� t so�
nhạ�n to�  bạ� t o( n đi�nh. Tuy nhiệ�n chu� ng tạ lạ�  ngừớ� i luyệ��n
co� ng, thí� vệ)  ly�  lạ�  do Phạ�p thạ�n cu� ạ Sừ phu�  quạ�n; ngừớ� i
khạ� c co�  muo� n lạ� y thừ�  gí� cu� ạ chừ vi� thí� cu$ ng kho� ng lạ� y
đừớ� c.  Do đo�  chu� ng tạ giạ�ng ‘tuy�  ky�  từ�  nhiệ�n’; co�  lu� c
chừ vi� thạ�y rạHng thừ�  ạ� y lạ�  [cu� ạ] chừ vi�, ngừớ� i tạ cu$ ng
no� i vớ� i chừ vi� rạHng thừ�  ạ� y lạ�  [cu� ạ] chừ vi�; ky�  thừ� c no�
kho� ng phạ� i [cu� ạ] chừ vi�. Chừ vi� co�  thệ(  cho rạHng đo�  lạ�
cu� ạ mí�nh, [nhừng] ro� t cuo�� c no�  lạ� i kho� ng phạ� i cu� ạ chừ
vi�; quạ đo�  thạ�y đừớ� c rạHng đo� i vớ� i sừ�  việ�� c nạ�y chừ vi� co�
thệ(  vừ� t bo�  đừớ� c kho� ng; vừ� t bo�  kho� ng đừớ� c thí� chí�nh lạ�
tạ�m chạ�p trừớ� c; chí�nh lạ�  du� ng cạ� ch nạ�y đệ(  chừ vi� vừ� t
bo�  tạ�m [chạ�p trừớ� c] vạ�o lớ� i í�ch ạ� y; chí�nh lạ�  vạ�n đệ)  nạ�y.
Bớ� i  ví�  ngừớ� i  thừớ� ng kho� ng ngo��  đừớ� c  [Phạ�p]  ly�  nạ�y,
nệ�n vớ� i lớ� i í�ch trừớ� c mạ0 t mạ�  trạnh mạ�  đạ�u.

Tạ�m tạ�� t đo�  phạ�n ạ�nh tạ� i co$ i ngừớ� i thừớ� ng quạ�  lạ�
rạ� t ghệ�  gớ� m, tạ� i giớ� i tu luyệ��n xừạ nạy cu$ ng phạ�n ạ�nh
khạ�  no( i co�� m. Giừ$ ạ cạ� c co� ng phạ� i kho� ng chi�u phu� c nhạu;
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‘co� ng cu� ạ o� ng to� t,  co� ng cu� ạ ho�  to� t’,  bạ�n luạ�� n cho4  hạy
cho4  dớ�  đệ)u  co�  cạ� ;  to� i  thạ�y  rạHng đo�  đệ)u cu� ng ớ�  tạ)ng
chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i  tho� i.  Cạ� c  [co� ng phạ� i]  đạ�u  vớ� i
nhạu đạ� i đạ so�  đệ)u lạ�  nhừ$ ng co� ng loạ� n bạ�� y do phu�  thệ(
mạng đệ�n, [ho� ] cu$ ng kho� ng giạ�ng tạ�m tí�nh. Co�  ngừớ� i
luyệ��n co� ng luyệ��n đệ�n trệ�n 20 nạ�m vạ4n chừạ xuạ� t hiệ��n
co� ng nạ�ng, ngừớ� i khạ� c vừ� ạ luyệ��n liệ)n xuạ� t hiệ��n co� ng
nạ�ng; tạ�m ly�  vi� kiạ liệ)n thạ�y bạ� t bí�nh: ‘To� i luyệ��n co� ng
trệ�n 20 nạ�m ro) i, to� i vạ4n chừạ xuạ� t co� ng nạ�ng; ạnh tạ
xuạ� t co� ng nạ�ng, ạnh tạ xuạ� t co� ng nạ�ng nạ�o vạ�� y?’ Trong
tạ�m vi� ạ� y bi� thừớng to( n: ‘Anh tạ bi� phu�  thệ(  ro) i, tạ(u hoạ�
nhạ�� p mạ ro) i!’ [Khi] khí� co� ng sừ mớ�  lớ� p [giạ�ng bạ� i], co�
vi� kiạ ngo) i đo�  kho� ng phu� c: ‘A, khí� co� ng sừ nạ�o vạ�� y, to� i
chạOng buo) n nghệ mạ�y thừ�  đo)  cu� ạ o� ng tạ’. Co�  thệ(  lạ�  khí�
co� ng sừ thạ�� t  sừ�  giạ�ng kho� ng hạy bạHng vi�  kiạ,  nhừng
điệ)u khí� co� ng sừ ạ� y giạ�ng lạ�  nhừ$ ng điệ)u trong mo� n cu� ạ
bạ�n thạ�n o� ng tạ. Co� n vi�  kiạ thí�  cạ� i  gí�  cu$ ng ho� c, co�  cạ�
cho) ng chừ� ng chí� to� t nghiệ��p, co�  khí� co� ng sừ nạ�o mớ�  lớ� p
[giạ�ng] vi� ạ� y cu$ ng đệ�n thạm dừ� ,  vi� nạ�y quạ�  thừ� c biệ� t
rạ� t nhiệ)u, co� n biệ� t nhiệ)u hớn cạ�  khí� co� ng sừ kiạ. Nhừng
nạ�o co�  tạ� c du� ng gí�? Đệ)u lạ�  thừ�  chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i
tho� i, vi� nạ�y cạ�ng trạng bi� o� m đo) m nhiệ)u thừ� , thí� tí�n từ� c
lạ� i cạ�ng loạ� n, cạ�ng phừ� c tạ� p, cạ�ng kho� ng tu đừớ� c, đệ)u
đạ$  loạ� n lung tung ho� ng cạ� . Tu luyệ��n chạ�n chí�nh giạ�ng
chuyệ�n nhạ� t, kho� ng xuạ� t hiệ��n thiệ�n sại nạ�o hệ� t. Ngừớ� i
tu Đạ� o chạ�n chí�nh cu$ ng co�  phạ�n ạ�nh [vạ�n đệ)  tạ�m tạ�� t
đo� ] nạ�y, đo� i vớ� i nhạu kho� ng phu� c; [nệ�u] tạ�m trạnh đạ�u
kho� ng bo� , cu$ ng dệ4  sinh rạ tạ�m tạ�� t đo� .
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Chu� ng tạ no� i vệ)  truyệ��n «Phong Thạ)n diệ4n nghí$ạ»,
trong đo�  co�  o� ng Thạ�n Co� ng Bạ�o thạ�y rạHng Khừớng Từ�
Nhạ vừ� ạ giạ�  vừ� ạ kho� ng co�  bạ�n sừ�  gí�; tuy nhiệ�n Nguyệ�n
Thuy�  Thiệ�n  To� n  lạ� i  cho  Khừớng  Từ�  Nhạ  [đừớ� c  đi]
phong Thạ)n. Trong tạ�m Thạ�n Co� ng Bạ�o thạ�y bạ� t bí�nh:
‘Đệ(  o� ng ạ� y  phong Thạ)n  lạ�  sạo? Cạ� c  vi�  thạ�y  to� i  Thạ�n
Co� ng Bạ�o nạ�y thạ�� t lớ� i hạ� i, đạ)u cu� ạ to� i cạ0 t rới xuo� ng ro) i
lạ� i đạ�� t lệ�n đừớ� c, tạ� i sạo kho� ng đệ(  to� i phong Thạ)n?’ Ô� ng
tạ tạ�� t  đo�  quạ�  kho� ng chi�u đừớ� c, cừ�  mạ$ i thệo loạ� n phạ�
Khừớng Từ�  Nhạ.

Thớ� i đạ� i Thí�ch Cạ Mạ�u Ni Phạ�� t giạ�o nguyệ�n thuy�  co�
giạ�ng co� ng nạ�ng, hiệ��n nạy trong Phạ�� t giạ�o kho� ng co�  ại
dạ�m giạ�ng co� ng nạ�ng nừ$ ạ. Nệ�u chừ vi� giạ�ng co� ng nạ�ng,
ho�  sệ$  no� i chừ vi� tạ(u hoạ�  nhạ�� p mạ. Co� ng nạ�ng lạ�  cạ� i gí�
vạ�� y?  Ho�  hoạ�n  toạ�n  kho� ng  thừ� ạ  nhạ�� n.  Ví�  sạo?  Hoạ�
thừớ� ng hiệ��n nạy hoạ�n toạ�n kho� ng biệ� t đo�  lạ�  gí�. Thí�ch
Cạ Mạ�u Ni co�  mừớ� i đạ� i đệ��  từ� , [trong đo� ] Mu� c Kiệ)n Liệ�n
đừớ� c Ô� ng no� i lạ�  đệ��  nhạ� t vệ)  thạ)n tho� ng. Thí�ch Cạ Mạ�u
Ni cu$ ng co�  cạ� c nừ$  đệ��  từ� , trong đo�  mo�� t ngừớ� i tệ�n lạ�  Liệ�n
Hoạ Sạ0 c, cu$ ng lạ�  thạ)n tho� ng đệ��  nhạ� t. Phạ�� t giạ�o truyệ)n
nhạ�� p vạ�o Trung Quo� c cu$ ng lạ� i nhừ thệ� , trong li�ch sừ�  co�
nhiệ)u  cạo tạ�ng,  khi  Đạ� t  Mạ đệ�n  Trung Quo� c  lạ�  bạHng
mo�� t  co� ng lạu  vừớ� t  so� ng.  Tuy nhiệ�n  khi  li�ch  sừ�  phạ� t
triệ(n thí� thạ)n tho� ng cạ�ng ngạ�y cạ�ng bi� bạ� i xí�ch. Nguyệ�n
nhạ�n  chu�  yệ�u  lạ�  nhừ$ ng  vi�  nhừ đạ� i  hoạ�  thừớ� ng,  hoạ�
thừớ� ng tru�  trí�, phừớng trừớ� ng trong chu� ạ kho� ng nhạ� t
đi�nh lạ�  nhừ$ ng ngừớ� i đạ� i cạ�n cớ; dạ4u ho�  lạ�m phừớng
trừớ� ng, lạ�m đạ� i hoạ�  thừớ� ng, nhừng đo�  chạOng quạ chí� lạ�
chừ� c vi� ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng, ho�  cu$ ng lạ�  ngừớ� i co� n đạng
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trong tu  luyệ��n;  ho�  bạ� t  quạ�  chí�  lạ�  [ngừớ� i  tu]  chuyệ�n
nghiệ��p tho� i. Chừ vi� [tu] ớ�  nhạ�  lạ�  nghiệ��p dừ. Tu thạ�nh
đừớ� c hạy kho� ng lạ�  tuy�  vạ�o cạ� i tạ�m nạ�y mạ�  tu, đệ)u nhừ
nhạu, kệ�m mo�� t chu� t lạ�  kho� ng đừớ� c. Tuy nhiệ�n tiệ(u hoạ�
thừớ� ng  lạ�m  cớm  ớ�  nhạ�  bệ�p  lạ� i  kho� ng  nhạ� t  đi�nh  lạ�
ngừớ� i tiệ(u cạ�n cớ. Tiệ(u hoạ�  thừớ� ng ạ� y cạ�ng chi�u kho(
thí�  cạ�ng  dệ4  khại  co� ng,  co� n  đạ� i  hoạ�  thừớ� ng kiạ  cạ�ng
hừớ� ng thu�  cạ�ng kho�  khại co� ng, bớ� i ví� [ớ�  đạ�y] co�  vạ�n đệ)
chuyệ(n hoạ�  nghiệ��p lừ� c. Tiệ(u hoạ�  thừớ� ng thừớ� ng xuyệ�n
vừ� ạ kho(  vừ� ạ nho� c, hoạ�n nghiệ��p sệ$  nhạnh, nệ�n khại ngo��
mạu cho� ng;  co�  lệ$  đệ�n  mo�� t  ho� m vi�  nạ�y  lạ�� p  từ� c  khại
co� ng. Hệ4  khại co� ng, khại ngo��  hoạ�� c giạ�  bạ�n khại ngo�� , thí�
thạ)n  tho� ng xuạ� t  lại;  cạ� c  hoạ�  thừớ� ng trong chu� ạ  đệ)u
đệ�n  ho� i  vi�  nạ�y,  mo� i  ngừớ� i  đệ)u  bo�� i  phu� c  vi�  nạ�y.  Tuy
nhiệ�n  tru�  trí�  kho� ng chi�u  no( i:  ‘To� i  co� n  lạ�  tru�  trí�  nừ$ ạ
kho� ng, khại ngo��  lạ�  cạ� i chi vạ�� y? Anh tạ bi� tạ(u hoạ�  nhạ�� p
mạ ro) i, tru� c xuạ� t ạnh tạ đi tho� i’. Vạ�  đuo( i [ạnh tạ] kho� i
chu� ạ. Dạ)n dạ)n trong Phạ�� t giạ�o ớ�  vu� ng đạ� t ngừớ� i Hạ�n
chu� ng tạ kho� ng co� n ại dạ�m bạ�n vệ)  co� ng nạ�ng. Chừ vi�
thạ�y Tệ�  Co� ng vớ� i bạ�n sừ�  lớ� n thệ� , chuyệ(n go4  từ�  nu� i Ngạ
Mi, từ�  trong giệ�ng nệ�m từ� ng khu� c từ� ng khu� c lệ�n trệ�n,
nhừng ro� t cuo�� c vạ4n bi� tru� c xuạ� t kho� i chu� ạ Linh Am n1.

Vạ�n đệ)  tạ�m tạ�� t đo�  rạ� t nghiệ�m tro� ng, bớ� i ví� no�  liệ�n
quạn trừ� c tiệ�p đệ�n vạ�n đệ)  chu� ng tạ co�  thệ(  tu việ�n mạ$n
đừớ� c hạy kho� ng. Nệ�u tạ�m tạ�� t đo�  kho� ng dừ� t bo� , thí� hệ� t
thạ�y cạ� c tạ�m ngừớ� i  tạ tu luyệ��n đừớ� c đệ)u biệ�n thạ�nh
yệ�u nhừớ� c. Co�  mo�� t quy đi�nh, rạHng trong tu luyệ��n nệ�u

1 Núi Nga Mi cách xa khoảng một nghìn dặm tính đến chùa Linh Ẩn, nơi
có cái giếng được kể đến.
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ngừớ� i tạ kho� ng vừ� t bo�  đừớ� c tạ�m tạ�� t đo�  thí� kho� ng đạ0 c
chí�nh quạ� ,  tuyệ�� t đo� i kho� ng đạ0 c chí�nh quạ� . Trừớ� c đạ�y
co�  thệ(  chừ vi� đạ$  nghệ thuyệ� t rạHng Phạ�� t A Di Đạ�  giạ�ng
vệ)  việ�� c mạng thệo nghiệ��p khi vạ$ng sinh; [nhừng] nệ�u
tạ�m tạ�� t đo�  kho� ng bo�  thí� kho� ng đừớ� c. Nệ�u phừớng diệ��n
khạ� c co� n kệ�m chu� t í�t, mạng thệo đo� i chu� t nghiệ��p vạ$ng
sinh, ro) i tu tiệ�p, điệ)u ạ� y co�  thệ(  đừớ� c, nhừng nệ�u tạ�m
tạ�� t đo�  kho� ng bo�  thí� tuyệ�� t đo� i kho� ng thệ( . Ho� m nạy to� i
giạ�ng [điệ)u nạ�y] vớ� i nhừ$ ng ngừớ� i luyệ��n co� ng, chừ vi�
chớ�  co�  chạ�p mệ�  bạ� t ngo��  nhừ thệ� ; nệ�u chừ vi� muo� n đạ� t
mu� c đí�ch tu luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng, thí� tạ�m tạ�� t đo�  nhạ� t đi�nh
phạ� i vừ� t bo� . Do vạ�� y chu� ng to� i giạ�ng riệ�ng vệ)  phạ)n nạ�y
nhừ vạ�� y.

Vấn đề trị bệnh

Bạ�n vệ)  tri�  bệ��nh,  [to� i]  kho� ng dạ� y chừ vi�  tri�  bệ��nh.
Cạ� c đệ��  từ�  chạ�n tu cu� ạ Phạ�p Luạ�n Đạ� i  Phạ�p kho� ng ại
đừớ� c tri� bệ��nh cho ngừớ� i tạ; hệ4  chừ vi� tri� bệ��nh, thí� tạ� t
cạ�  nhừ$ ng gí�  cu� ạ Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p mạng trệ�n thạ�n
chừ vi� đệ)u sệ$  bi� Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i thu ho) i toạ�n bo�� . Ví�
sạo coi vạ�n đệ)  nạ�y nghiệ�m tro� ng nhừ vạ�� y? Bớ� i ví� đo�  lạ�
mo�� t hiệ��n từớ� ng phạ�  hoạ� i Đạ� i Phạ�p. Kho� ng chí� lạ�m to( n
hạ� i đệ�n thạ�n thệ(  cu� ạ bạ�n thạ�n chừ vi�; co�  ngừớ� i mo�� t khi
đạ$  khạ�m bệ��nh lạ�  muo� n thệ�  mạ$ i, gạ�� p ại cu$ ng muo� n lo� i
vạ�o coi bệ��nh cho ngừớ� i tạ, [đệ( ] hiệ(n thi� bạ�n thạ�n; đo�
chạOng phạ� i lạ�  tạ�m chạ�p trừớ� c lạ�  gí�? AQ nh hừớ� ng nghiệ�m
tro� ng đệ�n tu luyệ��n cu� ạ mo� i ngừớ� i.
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Co�  rạ� t nhiệ)u khí� co� ng sừ giạ�  nạ0m bạ0 t đừớ� c tạ�m ly�
cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng, rạHng sạu khi ho� c khí� co� ng liệ)n muo� n
coi bệ��nh cho ngừớ� i, nệ�n [ho� ] dạ� y chừ vi� nhừ$ ng điệ)u ạ� y.
No� i rạHng phạ� t khí� co�  thệ(  tri� bệ��nh, no� i vạ�� y chạOng phạ� i lạ�
no� i đu� ạ? Chừ vi� lạ�  khí�, ho�  cu$ ng lạ�  khí�, chừ vi� phạ� t khí� lạ�
co�  thệ(  tri� bệ��nh cho ngừớ� i tạ sạo? Co�  khi khí� cu� ạ ngừớ� i
tạ lạ� i tri� cho chừ vi� cu$ ng nệ�n! Giừ$ ạ khí� vớ� i nhạu kho� ng
co�  tạ� c du� ng chệ�  ừớ� c. Khi tu luyệ��n tạ� i cạo tạ)ng ngừớ� i tạ
[co�  thệ(] xuạ� t co� ng, [thừ� ] phạ� t xuạ� t rạ lạ�  vạ�� t  chạ� t cạo
nạ�ng lừớ� ng, no�  thừ� c sừ�  co�  thệ(  tri� bệ��nh, co�  thệ(  ừớ� c chệ�
bệ��nh, co�  thệ(  co�  tạ� c du� ng ừ� c chệ� ; nhừng vạ4n kho� ng thệ(
trừ�  tạ�� n go� c. Do đo�  [đệ( ] thạ�� t sừ�  co�  thệ(  tri� bệ��nh, phạ� i co�
co� ng nạ�ng mớ� i  co�  thệ(  tri�  bệ��nh triệ�� t  đệ( .  Mo4 i  mo�� t  loạ� i
bệ��nh đệ)u co�  mo�� t loạ� i co� ng nạ�ng tri� liệ��u nhạ0m vạ�o bệ��nh
ạ�y; chí� riệ�ng vệ)  cạ� c co� ng nạ�ng tri� bệ��nh, to� i no� i rạHng co�
trệ�n  nghí�n  loạ� i,  co�  bạo  nhiệ�u  bệ��nh thí�  co�  bạ�y  nhiệ�u
co� ng nạ�ng đệ(  tri�.  Nệ�u kho� ng co�  co� ng nạ�ng ạ� y, thí�  tạy
chừ vi� co�  xuạ� t chiệ�u gí� cu$ ng vo�  du� ng.

Mạ�y nạ�m gạ)n  đạ�y  mo�� t  so�  ngừớ� i  đạ$  gạ� y  bạo ho4 n
loạ� n trong giớ� i tu luyệ��n. Nhừ$ ng khí� co� ng sừ xuạ� t hiệ��n
đệ(  thạ�� t sừ�  chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i, nhừ$ ng khí� co� ng sừ
khại thuy�  mớ�  con đừớ� ng ạ� y, [trong so�  ho� ] ho� i nạ�o co�  ại
dạ� y ngừớ� i tạ đi tri� bệ��nh? [Ho� ] đệ)u chí� giu� p chừ vi� chừ$ ạ
bệ��nh  hoạ�� c  dạ� y  chừ vi�  tu  luyệ��n  thệ�  nạ�y  thệ�  kiạ,  rệ�n
luyệ��n thạ�n thệ(  nhừ thệ�  nạ�y thệ�  kiạ, dạ� y chừ vi� mo�� t bo��
co� ng phạ�p, sạu đo�  chừ vi� tho� ng quạ việ�� c từ�  mí�nh rệ�n
luyệ��n mạ�  kho� i bệ��nh. Vệ)  sạu cạ� c khí�  co� ng sừ giạ�  xuạ� t
hiệ��n lạ�m thạ�nh o�  yệ�n chừớ� ng khí�, hệ4  ại muo� n tri� bệ��nh
đệ)u chiệ�u mớ� i phu�  thệ( , nhạ� t đi�nh lạ�  nhừ vạ�� y. Tạ� i hoạ�n
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cạ�nh thớ� i ạ� y cu$ ng co�  mo�� t so�  khí� co� ng sừ khạ�m bệ��nh, đo�
lạ�  đệ(  pho� i hớ� p vớ� i thiệ�n từớ� ng lu� c bạ�y giớ� . Tuy nhiệ�n
đo�  kho� ng phạ� i lạ�  ky$  nạ�ng cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng, kho� ng thệ(
duy trí�  mạ$ i  nhừ thệ� ,  đo�  lạ�  thiệ�n từớ� ng biệ�n hoạ�  vạ�o
thớ� i ạ� y mạ�  thạ�nh nhừ vạ�� y, đo�  lạ�  sạ�n phạ(m cu� ạ thớ� i ạ� y.
Vệ)  sạu [nhừ$ ng ngừớ� i] chuyệ�n mo� n dạ� y ngừớ� i tạ đi tri�
bệ��nh, đạ$  lạ�m loạ� n cạ�  lệ�n. Mo�� t  ngừớ� i thừớ� ng [sạu] bạ
ngạ�y, nạ�m ngạ�y liệ)n co�  thệ(  tri� bệ��nh lạ�  sạo? Co�  ngừớ� i
no� i: ‘To� i co�  thệ(  tri� bệ��nh nạ�y, bệ��nh kiạ’. To� i no� i vớ� i chừ
vi�,  rạHng phạ�m lạ�  nhừ thệ�  đệ)u co�  mạng thệo phu�  thệ( ,
chừ vi�  co�  biệ� t  đạHng sạu lừng chừ vi�  co�  gí�  nạHm ớ�  đo�
kho� ng? Chừ vi� co�  phu�  thệ( , mạ�  bạ�n thạ�n chừ vi� kho� ng
cạ�m thạ�y, chừ vi� kho� ng biệ� t, chừ vi� lạ� i cho lạ�  to� t lạ0m,
cho rạHng bạ�n thạ�n mí�nh co�  bạ�n sừ� .

Cạ� c khí� co� ng sừ chạ�n chí�nh phạ� i trạ� i quạ bạo nhiệ�u
nạ�m kho(  tu, mớ� i co�  thệ(  đạ� t đừớ� c mu� c đí�ch ạ� y. Khi chừ
vi� tri� bệ��nh cho ngừớ� i tạ, chừ vi� thừ�  nghí$ xệm mí�nh đạ$
co�  chu� ng co� ng nạ�ng lớ� n mạ� nh đệ(  tiệ�u trừ�  nghiệ��p lừ� c
cho ngừớ� i tạ hạy kho� ng? Chừ vi� đạ$  đừớ� c chạ�n truyệ)n
chừạ?  Chừ vi�  [sạu]  bạ  ngạ�y,  hại  ho� m liệ)n  co�  thệ(  tri�
bệ��nh lạ�  sạo? Chừ vi� vớ� i bạ�n tạy cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng co�
thệ(  tri� bệ��nh lạ�  sạo? Nhừng nhừ$ ng khí� co� ng sừ giạ�  kiạ,
ho�  nạ0m tru� ng nhừớ� c điệ(m cu� ạ chừ vi�, nạ0m tru� ng tạ�m
chạ�p trừớ� c cu� ạ con ngừớ� i: chừ vi� chạOng phạ� i mong cạ)u
tri�  bệ��nh lạ�  gí�?  To� t tho� i,  ho�  bệ�n mớ�  lớ� p dạ� y tri�  bệ��nh,
chuyệ�n  dạ� y  chừ vi�  cạ� c  thu�  phạ�p  tri�  liệ��u.  Nạ�o  lạ�  khí�
chạ�m, nạ�o lạ�  phệ�p chiệ�u quạng, bạ� i [khí�], bo(  [khí�], nạ�o
lạ�  điệ(m huyệ�� t, nạ�o lạ�  phệ�p cho�� p bạ0 t, rạ� t nhiệ)u thừ�  vớ� i
mu� c đí�ch chí�nh lạ�  kiệ�m tiệ)n cu� ạ chừ vi�.
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Chu� ng tạ hạ$y no� i  vệ)  [cạ� ch] cho�� p bạ0 t.  Tí�nh huo� ng
mạ�  chu� ng to� i nhí�n thạ�y lạ�  nhừ thệ�  nạ�y: con ngừớ� i ví�
sạo co�  bệ��nh? Nguyệ�n nhạ�n cạ�n bạ�n lạ�m cho ngừớ� i tạ co�
bệ��nh  hoạ�� c  bạ� t  hạ� nh  [chí�nh]  lạ�  nghiệ��p  lừ� c,  trừớ� ng
nghiệ��p lừ� c vạ�� t chạ� t mạ�u đện. No�  lạ�  thừ�  thuo�� c vệ)  tí�nh
ạ�m, thuo�� c vệ)  nhừ$ ng thừ�  kho� ng to� t. Co� n nhừ$ ng con linh
thệ(  bạ� t hạ�o kiạ, cu$ ng lạ�  thừ�  co�  tí�nh ạ�m, đệ)u lạ�  thuo�� c
[loạ� i mạ�u] đện, do vạ�� y chu� ng co�  thệ(  gạ0n vạ�o; hoạ�n cạ�nh
đo�  thí�ch hớ� p vớ� i chu� ng. Chu� ng lạ�  nguyệ�n nhạ�n cạ�n bạ�n
lạ�m ngừớ� i tạ trớ�  thạ�nh co�  bệ��nh, đo�  lạ�  cạ�n nguyệ�n chu�
yệ�u  nhạ� t  cu� ạ  bệ��nh.  Tạ� t  nhiệ�n  co� n  co�  hại  hí�nh  thừ� c
[khạ� c] nừ$ ạ: mo�� t lạ�  tiệ(u linh thệ(  rạ� t nho�  rạ� t nho�  nhừng
mạ�� t đo��  rạ� t lớ� n, nhừ mo�� t cu� c nghiệ��p lừ� c; co� n nừ$ ạ lạ�  thừ�
gio� ng nhừ cạ� i o� ng dạ4n đệ�n, loạ� i nạ�y í�t gạ�� p, đệ)u lạ�  do to(
tiệ�n ớ�  trệ�n tí�ch tu�  lạ� i; cu$ ng co�  tí�nh huo� ng nhừ thệ� .

Chu� ng to� i  hạ$y  giạ�ng [tí�nh huo� ng] pho(  biệ�n  nhạ� t;
ngừớ� i tạ mo� c kho� i u cho4  nạ�y, phạ� t việ�m cho4  kiạ, co�  gại
xừớng ớ�  cho4  nạ�o đo� ,  v.v.,  nới kho� ng giạn khạ� c thí�  co�
mo�� t con linh thệ(  nạHm chí�nh tạ� i cho4  đo� , co�  mo�� t con linh
thệ(  tạ� i  kho� ng  giạn  rạ� t  thạ�m  sạ�u.  Khí�  co� ng  sừ  bí�nh
thừớ� ng kho� ng thạ�y đừớ� c [linh thệ(  ạ� y], co� ng nạ�ng đạ�� c
di� bí�nh thừớ� ng kho� ng thạ�y đừớ� c, chí� co�  thệ(  thạ�y rạHng
thạ�n thệ(  co�  khí� đện. Tạ� i cho4  nạ�o co�  khí� đện, thí� cho4  đo�
co�  bệ��nh,  no� i  nhừ thệ�  lạ�  đu� ng.  Nhừng khí�  đện kho� ng
phạ� i lạ�  nguyệ�n nhạ�n cạ�n bạ�n tạ� o thạ�nh bệ��nh, mạ�  lạ�  ví� ớ�
trong mo�� t kho� ng giạn thạ�m sạ�u hớn co�  con linh thệ(  kiạ,
[chí�nh] lạ�  no�  phạ� t xuạ� t rạ cạ� i trừớ� ng. Do vạ�� y co�  ngừớ� i
no� i nạ�o lạ�  bạ� i [khí�], nạ�o lạ�  tiệ� t [khí�]. Chừ vi� cừ�  bạ� i [khí�]
đi! Kho� ng mạ�y cho� c no�  lạ� i sạ�n sinh rạ, co�  [con] co�  lừ� c
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rạ� t mạ� nh, vừ� ạ bạ� i [khí�] rạ [no� ] lạ� i kệ�o trớ�  lạ� i, bạ�n thạ�n
no�  co�  thệ(  thu ho) i lạ� i, lạ�m cho việ�� c tri� [bệ��nh] nhừ thệ�
kho� ng đừớ� c.

Thệo co� ng nạ�ng đạ�� c  di�  mạ�  xệ� t,  thí�  cho4  ạ� y  co�  khí�
đện, xạ� c nhạ�� n lạ�  co�  khí� bệ��nh; Trung Ý xệ� t thí� chí�nh lạ�
cho4  ạ� y cạ� c mạ� ch kho� ng tho� ng, khí� huyệ� t kho� ng tho� ng,
mạ� ch ừ�  tạ0 c; Tạ�y Ý xệ� t thí� chí�nh lạ�  cho4  ạ� y co�  hiệ��n từớ� ng
nhừ lớ�  loệ� t, mo� c u, gại xừớng, hoạ�� c phạ� t việ�m; no�  phạ�n
ạ�nh đệ�n kho� ng giạn nạ�y vớ� i hí�nh thừ� c nhừ thệ� . Sạu khi
chừ vi� gớ$  bo�  [linh thệ( ] ạ� y đi ro) i, thí�  chừ vi� phạ� t hiệ��n
rạHng trệ�n thạ�n thệ(  ớ�  bệ�n [kho� ng giạn] nạ�y chạOng co� n
[bi�]  gí�  nừ$ ạ.  Nhừ$ ng  gí�  lạ�  lệ�� ch  đí$ạ  đệ��m  thạ0 t  lừng,  gại
xừớng, thí� sạu khi chừ vi� gớ$  bo�  [linh thệ(] đo�  xuo� ng, lạ� y
trừớ� ng kiạ rạ xong, chừ vi� sệ$  thạ�y lạ�� p từ� c kho� i [bệ��nh].
Chừ vi�  thừ�  chu� p lạ� i  X-quạng, thí�  kho� ng co� n  thạ�y gại
xừớng nạ�o nừ$ ạ; nguyệ�n nhạ�n cạ�n bạ�n lạ�  do [linh thệ( ]
kiạ khớ� i tạ� c du� ng.

Co�  ngừớ� i  no� i  rạHng [sạu] bạ ho� m co�  thệ(  tri�  bệ��nh,
nạ�m ngạ�y co�  thệ(  tri�  bệ��nh, dạ� y chừ vi�  phệ�p cho�� p bạ0 t.
Chừ vi� cho�� p cho to� i xệm! Con ngừớ� i lạ�  yệ�u kệ�m nhạ� t,
co� n linh thệ(  kiạ quạ�  lạ�  rạ� t lớ� i hạ� i. No�  kho� ng chệ�  đạ� i nạ$o
chừ vi�, điệ)u khiệ(n chừ vi� quạy vo� ng vo� ng nhừ tro�  chới,
co� n dệ4  dạ�ng lạ� y đi sinh mệ��nh cu� ạ chừ vi�.  Chừ vi�  no� i
chừ  vi�  cho�� p  no� ,  cho�� p  thệ�  nạ�o  đạ�y?  Bạ�n  tạy  ngừớ� i
thừớ� ng cu� ạ chừ vi� kho� ng đo�� ng đệ�n no�  đừớ� c, chừ vi� tạ� i
đo�  khuạ loạ� n lệ�n, no�  cu$ ng kho� ng quạn tạ�m, no�  đạng ớ�
sạu lừng cừớ� i  chừ vi�:  cho�� p  loạ� n  cạ�  lệ�n,  sạo kho� i  hạ� i
vạ�� y; nệ�u chừ vi� thạ�� t sừ�  đo�� ng đệ�n no�  đừớ� c, thí�  no�  lạ�� p
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từ� c lạ�m tạy chừ vi� bi� thừớng; vệ� t thừớng thừ� c sừ�  đạ�y!
Quạ�  khừ�  to� i co�  gạ�� p mo�� t so�  ngừớ� i, hại tạy kho� ng bi� sạo,
kiệ(m trạ thệ�  nạ�o cu$ ng kho� ng thạ�y thạ�n thệ(  co�  bệ��nh, hại
tạy kho� ng co�  bệ��nh, nhừng kho� ng giớ tạy lệ�n đừớ� c, cừ�
ru�  xuo� ng nhừ thệ�  nạ�y; to� i từ� ng gạ�� p bệ��nh nhạ�n nhừ thệ� .
[Thạ�n] thệ(  tạ� i kho� ng giạn khạ� c bi� thừớng ro) i, đạ$  thạ�� t
sừ�  bi�  tạ�n phệ�  ro) i.  Cạ� i  [thạ�n] thệ(  ạ� y cu� ạ chừ vi�  mạ�  bi�
thừớng, thí� chạOng đu� ng tạ�n phệ�  lạ�  gí�? Co�  ngừớ� i ho� i to� i:
‘Thừạ Sừ phu� , con co�  thệ(  luyệ��n co� ng đừớ� c kho� ng? Con
đạ$  bi� [phạ4u thuạ�� t] tuyệ�� t du� c ro) i’ hoạ�� c ‘đạ$  bi� cạ0 t bo�  gí� đo�
ro) i’. To� i no� i rạHng điệ)u đo�  kho� ng ạ�nh hừớ� ng, cạ� i [thạ�n]
thệ(  ớ�  kho� ng  giạn  khạ� c  cu� ạ  chừ  vi�  kho� ng  bi�  [phạ4u]
thuạ�� t, mạ�  luyệ��n co� ng lạ�  cạ� i [thạ�n] thệ(  ạ� y khớ� i tạ� c du� ng.
Do vạ�� y  to� i  mớ� i  no� i,  chừ vi�  cho�� p  no� ,  [nhừng]  chừ vi�
kho� ng đo�� ng  đệ�n  no�  đừớ� c,  [thí�]  no�  cu$ ng kho� ng quạn
tạ�m đệ�n chừ vi�; chừ vi� [mạ� ] đo�� ng đệ�n no� , co�  thệ(  no�  lạ�m
tạy chừ vi� bi� thừớng.

Đệ(  u� ng ho��  hoạ� t đo�� ng khí� co� ng co�  quy mo�  lớ� n cu� ạ
quo� c giạ, to� i đừạ mo�� t so�  đệ��  từ�  thạm giạ Ho�� i Sừ� c Khoệ�
Đo� ng phừớng tạ� i  Bạ0 c  Kinh. Tạ� i  hại lạ)n ho�� i  chu� ng to� i
đệ)u no( i bạ�� t nhạ� t. Lạ)n ho�� i thừ�  nhạ� t, Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p
chu� ng to� i đừớ� c vinh dừ�  lạ�  ‘Minh Tinh co� ng phạ� i’; vạ�o
ho�� i lạ)n thừ�  hại ngừớ� i [đệ�n] đo� ng quạ�  kho� ng biệ� t lạ�m
thệ�  nạ�o.  Tạ� i  giạn  khạ� c  kho� ng  co�  mạ�y  ngừớ� i,  co� n  tạ� i
giạn chu� ng to� i  thí�  mo� i  ngừớ� i  đừ� ng chạ�� t  khạ0p  chung
quạnh. Xệ�p thạ�nh bạ hạ�ng,  từ�  sớ� m hạ�ng thừ�  nhạ� t  lạ�
đạ�ng ky�  hệ� t cho buo( i sạ�ng, hạ�ng thừ�  hại đớ� i cho đạ�ng
ky�  buo( i chiệ)u, co� n mo�� t hạ�ng nừ$ ạ đớ� i xin chừ$  ky�  cu� ạ to� i.
Chu� ng tạ kho� ng tri� bệ��nh, ví� sạo lạ� i thừ� c hiệ��n điệ)u ạ� y?
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Bớ� i ví�  đạ�y lạ�  u� ng ho��  hoạ� t đo�� ng khí�  co� ng quy mo�  lớ� n
cu� ạ quo� c giạ, co� ng hiệ�n cho sừ�  nghiệ��p ạ� y, do đo�  chu� ng
to� i đạ$  thạm giạ.

To� i lạ� y co� ng cu� ạ mí�nh phạ�n cho cạ� c đệ��  từ�  đi thệo
to� i,  mo4 i  ngừớ� i mo�� t  phạ)n,  đệ)u lạ�  cu� c nạ�ng lừớ� ng hớ� p
thạ�nh từ�  trệ�n mo�� t trạ�m chu� ng co� ng nạ�ng. Đệ)u lạ� y tạy
cu� ạ ho�  [niệ�m] phong lạ� i, chí�nh lạ�  nhừ thệ� , co�  tạy vạ4n bi�
cạ0n, cạ0n đệ�n gio�� p cạ�  lệ�n, chạ�y cạ�  mạ�u, điệ)u ạ� y vạ4n hạy
xạ�y rạ. Thừ�  [linh thệ( ] ạ� y lớ� i hạ� i đệ�n vạ�� y, chừ vi� nghí$
rạHng chừ vi� dạ�m đo�� ng đệ�n no�  bạHng tạy ngừớ� i thừớ� ng
cu� ạ chừ vi� ừ? Hớn nừ$ ạ chừ vi� kho� ng đo�� ng đệ�n no�  đừớ� c,
kho� ng co�  chu� ng co� ng nạ�ng ạ� y thí� kho� ng lạ�m gí� đừớ� c. Ví�
tạ� i mo�� t kho� ng giạn khạ� c [khi] chừ vi� muo� n lạ�m gí�, hệ4
nạ$o chừ vi� nghí$ mo�� t cạ� i no�  liệ)n biệ� t, chừ vi� muo� n cho�� p
no� , no�  đạ$  chạ� y từ�  lạ�u. Đớ� i đệ�n lu� c bệ��nh nhạ�n rạ kho� i
cừ� ạ,  no�  lạ�� p  từ� c  lạ� i  gạ0n  vạ�o,  bệ��nh  lạ� i  tạ� i  phạ� t.  Muo� n
đo�� ng thu�  tri� [đừớ� c] no�  thí� phạ� i co�  chu� ng co� ng nạ�ng ạ� y,
vừớn tạy rạ lạ�  “pạ0 c” [mo�� t cạ� i] đi�nh no�  tạ� i đo�  luo� n. Sạu
khi đi�nh vừ$ ng lạ� i ro) i, chu� ng tạ co� n co�  mo�� t chu� ng co� ng
nạ�ng, quạ�  khừ�  go� i lạ�  ‘nhiệ�p ho) n đạ� i phạ�p’, chu� ng co� ng
nạ�ng nạ�y co� n lớ� i hạ� i hớn, co�  thệ(  lạ� y [toạ�n bo�� ] chí�nh thệ(
nguyệ�n thạ)n cu� ạ ngừớ� i tạ lo� i hệ� t rạ, cạ�  nhạ�n kiạ lạ�� p từ� c
bạ� t đo�� ng. Co� ng nạ�ng nạ�y co�  tí�nh nhạ0m thạOng, vạ�  chu� ng
tạ nhạ0m thạOng vạ�o thừ�  [linh thệ( ] ạ� y mạ�  cho�� p. Nhừ mo� i
ngừớ� i đạ$  biệ� t,  trong tạy Phạ�� t  Nhừ Lại cạ)m chiệ�c bạ� t,
chiệ�u lệ�n mo�� t cạ� i, chừ vi� thạ�y rạHng To� n Ngo��  Kho� ng lớ� n
nhừ thệ� , lạ�� p từ� c biệ�n thạ�nh mo�� t điệ(m nho� . Co� ng nạ�ng
ạ�y khớ� i tạ� c du� ng nhừ thệ� . Bạ� t  kệ(  linh thệ(  ạ� y lớ� n đệ�n
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mạ�y,  bạ� t  kệ(  linh thệ(  to nho�  thệ�  nạ�o,  lạ�� p  từ� c bi�  cho�� p
cừ� ng trong tạy, liệ)n biệ�n thạ�nh rạ� t nho� .

Ngoạ� i rạ, nệ�u lạ� y tạy vừớn vạ�o trong nhu� c thệ(  cu� ạ
bệ��nh nhạ�n, ro) i cho�� p lạ� y rạ, dạ4u lạ�m đừớ� c, cu$ ng kho� ng
đừớ� c  [phệ�p].  Nhừ  thệ�  sệ$  lạ�m  loạ� n  từ  duy  cu� ạ  con
ngừớ� i tạ� i  xạ$  ho�� i  ngừớ� i thừớ� ng; hoạ�n toạ�n kho� ng cho
lạ�m thệ� . Ho�  đừạ vạ�o trong lạ�  cạ�nh tạy tạ� i kho� ng giạn
khạ� c. Giạ�  thuyệ� t ngừớ� i kiạ co�  bệ��nh ớ�  tim, khi cạ�nh tạy
nạ�y chuyệ(n vệ)  phí�ạ cu� ạ tim đệ(  cho�� p, thí�  cạ�nh tạy tạ� i
kho� ng giạn khạ� c  sệ$  đừạ vạ�o.  Chí�  trong nhạ�y mạ0 t  rạ� t
mạu lệ�  đạ$  cho�� p vừ$ ng xong ro) i, tạy bệ�n ngoạ� i cu� ạ chừ vi�
cho�� p bạ0 t xong, hại tạy lạ� i hớ� p nhạ� t lạ� i, no�  đạ$  nạHm trong
tạy ro) i.  No�  rạ� t  lớ� i hạ� i,  co�  lu� c đo�� ng đạ�� y trong tạy, du� i
vạ�o [tạy], co�  lu� c cạ0n, co�  lu� c co� n kệ�u thệ� t. Chừ vi� thạ�y
[no� ] rạ� t bệ�  [khi] ớ�  trong tạy, nhừng thạ�  rạ kho� i tạy liệ)n
biệ�n thạ�nh rạ� t lớ� n. Điệ)u nạ�y kho� ng phạ� i ại cu$ ng dạ�m
đo�� ng đệ�n, kho� ng co�  co� ng nạ�ng ạ� y thí� hoạ�n toạ�n kho� ng
đo�� ng đệ�n đừớ� c, hoạ�n toạ�n kho� ng đớn giạ�n nhừ chu� ng
tạ vạ4n từớ� ng từớ� ng.

Đừớng nhiệ�n  trong từớng lại  hí�nh thừ� c  tri�  bệ��nh
bạHng khí�  co� ng nạ�y  cu$ ng co�  thệ(  đừớ� c  [phệ�p]  to) n  tạ� i;
trong quạ�  khừ�  no�  vạ4n luo� n to) n tạ� i. Nhừng phạ� i co�  điệ)u
kiệ��n, cạ�  nhạ�n ạ� y phạ� i lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n, trong quạ�  trí�nh
tu luyệ��n ho�  xuạ� t phạ� t từ�  tạ�m từ�  bi, ho�  lạ�m điệ)u ạ� y giu� p
mo�� t so�  lừớ� ng í�t nhừ$ ng ngừớ� i to� t thí�  đừớ� c. Nhừng ho�
kho� ng thệ(  giu� p ngừớ� i  tạ triệ�� t  đệ(  tiệ�u  trừ�  nghiệ��p,  uy
đừ� c cu� ạ ho�  kho� ng đu� ; do vạ�� y [kho� ] nạ� n vạ4n co� n, chí� co�
bệ��nh cu�  thệ(  kiạ lạ�  kho� i tho� i.  Mo�� t  khí�  co� ng sừ nho�  bệ�
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bí�nh thừớ� ng kho� ng phạ� i lạ�  ngừớ� i đạ$  đạ0 c Đạ� o, ho�  chí� co�
thệ(  giu� p ngừớ� i tạ trí� hoạ$n vệ)  sạu; cu$ ng co�  thệ(  chuyệ(n
hoạ� , cu$ ng co�  thệ(  chuyệ(n hoạ�  thạ�nh tại nạ� n khạ� c. Tuy
nhiệ�n bạ�n thạ�n ho�  kho� ng biệ� t đừớ� c quạ�  trí�nh trí� hoạ$n
vệ)  sạu [rạ sạo]; nệ�u [ngừớ� i] tu luyệ��n co� ng phạ�p ạ� y lạ�
pho�  y�  thừ� c, thí� pho�  y�  thừ� c cu� ạ ho�  đạ$  lạ�m [điệ)u ạ� y]. Co�
nhừ$ ng ngừớ� i  tu luyệ��n  cu� ạ  mo�� t  so�  co� ng phạ�p  dừớ� ng
nhừ co�  dạnh [tiệ�ng] rạ� t lớ� n, co�  rạ� t nhiệ)u đạ� i khí� co� ng
sừ co�  dạnh tiệ�ng hiệ(n hạ� ch nhừng kho� ng hệ)  co�  co� ng;
co� ng [cu� ạ ho� ] đệ)u co�  trệ�n thạ�n cu� ạ pho�  nguyệ�n thạ)n.
Nghí$ạ lạ� ,  trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n cho phệ�p lạ�m nhừ
vạ�� y,  bớ� i  ví�  co�  mo�� t  so�  ngừớ� i  cừ�  duy trí�  ớ�  tạ)ng ạ� y,  hệ4
luyệ��n lạ�  đệ�n mạ�y chu� c nạ�m, mạ�y chu� c nạ�m vạ4n chừạ rạ
kho� i tạ)ng ạ� y, do đo�  ho�  suo� t đớ� i vạ4n mạ$ i đi coi bệ��nh coi
bệ��nh cho ngừớ� i  tạ.  Bớ� i  ví�  ho�  đạng ớ�  tạ� i  tạ)ng ạ� y,  thí�
cu$ ng cho phệ�p ho�  lạ�m nhừ vạ�� y. Cạ� c đệ��  từ�  tu luyệ��n Phạ�p
Luạ�n Đạ� i Phạ�p tuyệ�� t đo� i kho� ng đừớ� c phệ�p đi coi bệ��nh
[cho ngừớ� i khạ� c]. Đo� c cho ngừớ� i bệ��nh cuo� n sạ� ch nạ�y,
nệ�u nhừ ngừớ� i bệ��nh co�  thệ(  tiệ�p thu, thí� co�  thệ(  tri� bệ��nh,
tuy nhiệ�n hiệ��u quạ�  đo� i vớ� i nhừ$ ng ngừớ� i co�  nghiệ��p lừ� c
to nho�  khạ� c nhạu lạ�  khạ� c nhạu.

Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công

Chu� ng to� i giạ�ng mo�� t chu� t vệ)  vạ�n đệ)  quạn hệ��  giừ$ ạ
tri� bệ��nh tạ� i bệ��nh việ��n vạ�  tri� bệ��nh bạHng khí� co� ng. Mo�� t so�
bạ� c sy$  Tạ�y Ý kho� ng thừ� ạ nhạ�� n khí� co� ng, co�  thệ(  no� i lạ�  đạ
so� . Ho�  no� i kiệ(u nhừ: ‘Nệ�u nhừ khí� co� ng co�  thệ(  tri� bệ��nh
thí� cạ)n đệ�n bệ��nh việ��n chu� ng to� i lạ�m gí� nừ$ ạ? Cạ� c vi� thạy
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thệ�  bệ��nh việ��n  cu� ạ  chu� ng to� i  đi  tho� i!  Khí�  co� ng cạ� c  vi�
chạ� m tạy  vạ�o  lạ�  co�  thệ(  tri�  kho� i  bệ��nh,  lạ� i  kho� ng  cạ)n
tiệ�m, uo� ng thuo� c, nhạ�� p việ��n; thạy thệ�  bệ��nh việ��n chu� ng
to� i chạOng quạ�  to� t hạy sạo?’ No� i nhừ thệ�  rạ� t kho� ng co�
đạ� o ly� , rạ� t kho� ng hớ� p ly� . Co�  ngừớ� i kho� ng liệ4u giạ� i đừớ� c
khí�  co� ng; thừ� c rạ,  coi bệ��nh bạHng khí�  co� ng kho� ng thệ(
nhừ cạ� c phừớng phạ�p tri� liệ��u nới ngừớ� i thừớ� ng đừớ� c,
no�  kho� ng phạ� i lạ�  ky$  nạ�ng nới ngừớ� i thừớ� ng, no�  lạ�  điệ)u
siệ�u thừớ� ng. Điệ)u siệ�u thừớ� ng nhừ thệ�  nệ�u cạn nhiệ4u
đệ�n  xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng trệ�n  diệ��n  ro�� ng,  ho� i  co�  thệ(
đừớ� c  phệ�p  kho� ng?  Phạ�� t  [co� ]  bạ�n  sừ�  rạ� t  lớ� n,  mo�� t  vi�
Phạ�� t huớ tạy mo�� t cạ� i, bệ��nh cu� ạ toạ�n nhạ�n loạ� i sệ$  kho� ng
to) n  tạ� i.  Tạ� i  sạo  o� ng  kho� ng  lạ�m  thệ�?  Hớn nừ$ ạ  lạ� i  co�
nhiệ)u Phạ�� t đệ�n nhừ vạ�� y, tạ� i sạo ho�  kho� ng phạ� t tạ�m từ�
bi lạ�m chừ vi� kho� i bệ��nh? Bớ� i ví�  xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng
chí�nh lạ�  nhừ thệ� , sinh lạ$o bệ��nh từ�  chí�nh ớ�  trạ� ng thạ� i
nhừ thệ� , đệ)u co�  quạn hệ��  nhạ�n duyệ�n, đệ)u lạ�  nghiệ��p lừ� c
luạ�n  bạ�o;  nhừ$ ng  gí�  chừ  vi�  mạ0 c  nớ�  [đệ)u]  phạ� i  hoạ�n
[trạ� ].

Nệ�u nhừ chừ vi� chừ$ ạ kho� i cho ho� , thí� cu$ ng từớng
đừớng vớ� i phạ�  hoạ� i [Phạ�p] ly�  nạ�y; co�  thệ(  lạ�m điệ)u xạ�u
mạ�  kho� ng cạ)n hoạ�n [trạ� ];  vạ�� y co�  đừớ� c chạ�ng? Ngừớ� i
trong [khi] tu luyệ��n xuạ� t tạ�m từ�  bi, khi chừ vi� chừạ co�
lừ� c lừớ� ng đu�  mạ� nh đệ(  giạ� i quyệ� t triệ�� t đệ(  vạ�n đệ)  ạ� y, thí�
cho phệ�p chừ vi� coi bệ��nh, ví� chừ vi� xuạ� t tạ�m từ�  bi ro) i,
cho phệ�p lạ�m nhừ thệ� . Tuy nhiệ�n nệ�u chừ vi� thạ�� t sừ�  co�
thệ(  giạ� i quyệ� t vạ�n đệ)  ạ� y, thí� giạ� i quyệ� t trệ�n diệ��n ro�� ng lạ�
kho� ng đừớ� c.  Đo�  lạ�  chừ vi�  phạ�  hoạ� i  trạ� ng thạ� i  xạ$  ho�� i
ngừớ� i thừớ� ng mo�� t cạ� ch nghiệ�m tro� ng, nệ�n kho� ng thệ(
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đừớ� c.  Do đo�  khí�  co� ng thạy thệ�  bệ��nh việ��n  cu� ạ  ngừớ� i
thừớ� ng lạ�  [điệ)u] hoạ�n toạ�n kho� ng đừớ� c; no�  lạ�  Phạ�p ớ�
nới siệ�u thừớ� ng.

Nệ�u nhừ tạ� i Trung Quo� c lạ�� p nệ�n cạ� c bệ��nh việ��n khí�
co� ng, ví�  nhừ cho phệ�p lạ�m nhừ thệ� ,  rạHng cạ� c đạ� i  khí�
co� ng sừ đệ)u xuạ� t lại đệ(  lạ�m, chừ vi� thừ�  coi sệ$  rạ sạo?
Kho� ng cho phệ�p lạ�m nhừ vạ�� y, bớ� i ví� phạ� i duy ho��  trạ� ng
thạ� i  cu� ạ xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng. Nệ�u nhừ dừ� ng lạ�� p cạ� c
bệ��nh việ��n khí� co� ng, pho� ng điệ)u tri� khí� co� ng, trung tạ�m
sừ� c khoệ� , thạ0ng đi�ạ liệ��u dừớ$ ng bạHng khí� co� ng, thí� mo�� t
khi lạ�� p nệ�n, thí� [khạ�  nạ�ng] tri� bệ��nh cu� ạ cạ� c khí� co� ng sừ
sệ$  su� t xuo� ng ngạy, hiệ��u quạ�  tri� bệ��nh lạ�� p từ� c sệ$  kho� ng
đừớ� c [to� t] nừ$ ạ. Ví� sạo? Ví� ho�  đạng lạ�m nhừ$ ng [sừ�  việ�� c]
ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng, thí� cu$ ng phạ� i cạo nhừ Phạ�p ớ�  co$ i
ngừớ� i  thừớ� ng,  hoạ�  [hớ� p]  vớ� i  trạ� ng  thạ� i  cu� ạ  ngừớ� i
thừớ� ng tạ� i tạ)ng ạ� y, hiệ��u quạ�  tri� bệ��nh cu� ạ ho�  cu$ ng gio� ng
nhừ [hiệ��u quạ�  tri� bệ��nh] cu� ạ bệ��nh việ��n. Do đo�  tri� bệ��nh
sệ$  kho� ng đừớ� c [to� t] nừ$ ạ, ho�  cu$ ng sệ$  phạ� i giạ�ng tri� bệ��nh
cạ)n mo�� t so�  liệ��u trí�nh; tho� ng thừớ� ng lạ�  nhừ vạ�� y.

Dạ4u khí� co� ng thạ�nh lạ�� p bệ��nh việ��n cu$ ng vạ�� y, kho� ng
lạ�� p  bệ��nh  việ��n  cu$ ng vạ�� y,  thí�  việ�� c  khí�  co� ng  co�  thệ(  tri�
bệ��nh lạ�  mo�� t  điệ(m kho� ng ại phu�  nhạ�� n đừớ� c. Khí� co� ng
pho(  biệ�n trong xạ$  ho�� i trong mo�� t thớ� i giạn lạ�u ngạ)n ạ� y,
co�  bạo nhiệ�u ngừớ� i tho� ng quạ luyệ��n co� ng đạ$  thừ� c sừ�
đạ� t đừớ� c mu� c đí�ch chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i.  Dạ4u lạ�  ho�
đừớ� c khí�  co� ng sừ trí�  hoạ$n bệ��nh lạ� i  vệ)  sạu cu$ ng vạ�� y,
lạ�m thệ�  nạ�o cu$ ng vạ�� y, du�  sạo thí� bệ��nh kiạ bạ�y giớ�  đạ$
kho� i; từ� c lạ�  việ�� c khí� co� ng co�  thệ(  tri� bệ��nh lạ�  điệ)u kho� ng
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ại phu�  nhạ�� n  đừớ� c.  Đạ so�  nhừ$ ng [ngừớ� i] tí�m đệ�n khí�
co� ng sừ đệ(  coi bệ��nh, đệ)u đừớ� c xệm lạ�  bệ��nh nạn y, đạ$
từ� ng đệ�n bệ��nh việ��n chừ$ ạ kho� ng kho� i, nệ�n đệ�n gạ�� p khí�
co� ng sừ thừ�  vạ�� n mạy, kệ� t quạ�  đạ$  chừ$ ạ kho� i. Nhừ$ ng [ại]
đạ$  đừớ� c chừ$ ạ kho� i tạ� i bệ��nh việ��n thí� kho� ng tí�m đệ�n khí�
co� ng sừ, nhạ� t lạ�  vạ�o giại đoạ� n bạn đạ)u, ngừớ� i tạ đệ)u
nhạ�� n thừ� c nhừ thệ�  cạ� ; nhừ vạ�� y khí� co� ng lạ�  co�  thệ(  khạ�m
bệ��nh. No�  bạ� t  quạ�  chí�  kho� ng thệ(  thừ� c hiệ��n gio� ng nhừ
nhừ$ ng sừ�  việ�� c khạ� c nới xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng. Cạn thiệ��p
trệ�n diệ��n ro�� ng lạ�  tuyệ�� t đo� i kho� ng đừớ� c phệ�p; trệ�n diệ��n
hệ�p hoạ�� c kho� ng co�  ạ�nh hừớ� ng to lớ� n gí�, ạ�m thạ)m lạ�� ng
lệ$  mạ�  thừ� c  hiệ��n  thí�  đừớ� c;  nhừng  cu$ ng  kho� ng  đừớ� c
chừ$ ạ triệ�� t  đệ(  kho� i  bệ��nh,  điệ)u nạ�y  lạ�  khạOng đi�nh.  Từ�
mí�nh du� ng khí� co� ng rệ�n luyệ��n chừ$ ạ bệ��nh lạ�  to� t nhạ� t.

Co�  khí� co� ng sừ giạ�ng: bệ��nh việ��n chừ$ ạ bệ��nh kho� ng
đừớ� c, hiệ��u quạ�  tri� liệ��u cu� ạ bệ��nh việ��n hiệ��n nạy thệ�  nạ�y
thệ�  kiạ.  Chu� ng tạ  no� i  nhừ thệ�  nạ�o? Tạ� t  nhiệ�n  no�  co�
nguyệ�n nhạ�n nhiệ)u mạ�� t. To� i thạ�y rạHng chu�  yệ�u nhạ� t lạ�
[do] chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c cu� ạ con ngừớ� i thạ�p kệ�m, đạ$
tạ� o thạ�nh cạ� c loạ� i bệ��nh ky�  quạ� i, bệ��nh việ��n chừ$ ạ kho� ng
kho� i,  du� ng  thuo� c  cu$ ng  kho� ng  xong;  thuo� c  giạ�  cu$ ng
nhiệ)u; đệ)u lạ�  ví� xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i đạ$  bạ� i hoạ� i đệ�n mừ� c
đo��  nhừ thệ� . Mo4 i ngừớ� i cu$ ng đừ� ng oạ�n ngừớ� i khạ� c, ại ại
cu$ ng đệ)u co�  go� p so� ng thạ�nh bạ$o ớ�  trong đo� , vạ�� y nệ�n
ngừớ� i nạ�o tu luyệ��n cu$ ng phạ� i gạ�� p kho(  nạ� n.

Co�  nhừ$ ng bệ��nh mạ�  bệ��nh việ��n kiệ(m trạ kho� ng rạ,
nhừng xạ� c thừ� c lạ�  co�  bệ��nh. Co�  nhừ$ ng ngừớ� i kiệ(m trạ lạ�
co�  bệ��nh, nhừng kho� ng biệ� t tệ�n go� i [bệ��nh] đo�  lạ�  gí�,  lạ�
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bệ��nh chừạ từ� ng gạ�� p, bệ��nh việ��n go� i chung [đo�  lạ� ] “bệ��nh
hiệ��n đạ� i”. Ho� i bệ��nh việ��n co�  thệ(  chừ$ ạ bệ��nh kho� ng? Tạ� t
nhiệ�n lạ�  co� . Nệ�u bệ��nh việ��n kho� ng thệ(  tri� bệ��nh, thí� ho� i
tạ� i sạo ngừớ� i tạ lạ� i tin, tạ� i sạo lạ� i đệ�n đo�  đệ(  chừ$ ạ bệ��nh.
Bệ��nh việ��n vạ4n co�  thệ(  tri� bệ��nh, chí� co�  điệ)u cạ� ch tri� liệ��u
cu� ạ no�  lạ�  tạ� i tạ)ng cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng, co� n bệ��nh kiạ lạ� i lạ�
[điệ)u]  siệ�u  thừớ� ng,  co�  nhừ$ ng  bệ��nh  rạ� t  nạ�� ng.  Do  đo�
bệ��nh việ��n giạ�ng rạHng tri� bệ��nh cạ)n tri� sớ� m, nạ�� ng quạ�  ho�
cu$ ng kho� ng tri� đừớ� c; [du� ng] nhiệ)u thuo� c quạ�  thí� ngừớ� i
tạ  [ngo�� ]  đo�� c.  Chuạ(n  mừ� c  cu� ạ  bệ��nh  việ��n  hiệ��n  nạy lạ�
ngạng vớ� i chuạ(n mừ� c cu� ạ khoạ ho� c ky$  thuạ�� t cu� ạ chu� ng
tạ, đệ)u ớ�  tạ� i  tạ)ng cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng, do đo�  no�  chí�  co�
hiệ��u [quạ�  tri�] liệ��u nhừ vạ�� y tho� i. Co�  mo�� t vạ�n đệ)  cạ)n no� i
ro$ , tri� bệ��nh bạHng khí� co� ng tho� ng thừớ� ng vạ�  tri� bệ��nh tạ� i
bệ��nh việ��n, đệ)u lạ�  đừạ cạ� i nạ�n nguyệ�n nhạ�n tạ� o thạ�nh
bệ��nh trí�  hoạ$n lạ� i vệ)  sạu, trí�  hoạ$n vệ)  nừ� ạ đớ� i sạu nạ�y
hoạ�� c vệ)  sạu, hoạ�n toạ�n kho� ng đo�� ng đệ�n nghiệ��p lừ� c.

Chu� ng to� i lạ� i giạ�ng mo�� t chu� t vệ)  Trung Ý. Tri� bệ��nh
cu� ạ  Trung  Ý  rạ� t  gạ)n  vớ� i  tri�  bệ��nh  cu� ạ  khí�  co� ng.  Tạ� i
Trung Quo� c co(  đạ� i, cạ� c bạ� c sy$  Trung Ý no� i chung đệ)u co�
co� ng nạ�ng đạ�� c di�,  cạ� c đạ� i y ho� c giạ nhừ To� n Từ Mạ� c,
Hoạ Đạ� ,  Ly�  Thớ� i  Trạ�n,  Biệ(n  Thừớ� c,  v.v.  đệ)u  co�  co� ng
nạ�ng  đạ�� c  di�,  trong  sạ� ch  y  ho� c  đệ)u  co�  chệ�p  lạ� i.  Tuy
nhiệ�n hiệ��n nạy nhừ$ ng điệ)u tinh hoạ ạ� y thừớ� ng hạy bi�
phệ�  phạ�n; kệ�  thừ� ạ cu� ạ Trung Ý [hiệ��n nạy] bạ� t quạ�  chí�
lạ�  mo�� t chu� t dừớ� c phừớng, hoạ�� c giạ�  mo�� t so�  do�  dạ4m kinh
nghiệ��m. Trung Ý thớ� i Trung Quo� c co(  đạ� i rạ� t phạ� t triệ(n,
trí�nh đo��  phạ� t  triệ(n vừớ� t siệ�u xuạ� t  so vớ� i  y ho� c hiệ��n
nạy. Co�  ngừớ� i nghí$, y ho� c hiệ��n nạy phạ� t triệ(n lạ0m, lạ�m
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[quệ� t ạ�nh] CT lạ�  co�  thệ(  nhí�n thạ�y no�� i bo��  bệ�n trong thạ�n
thệ(  ngừớ� i  tạ,  lạ�m siệ�u ạ�m, chu� p hí�nh, chu� p X-quạng,
cạ� c thiệ� t bi� hiệ��n đạ� i rạ� t lạ�  tiệ�n tiệ�n; thệo to� i nhí�n nhạ�� n
thí� nhừ vạ�� y cu$ ng kho� ng đừớ� c [bạHng] y ho� c thớ� i Trung
Quo� c co(  đạ� i.

Hoạ Đạ�  thạ�y trong nạ$o cu� ạ Tạ�o Thạ�o co�  kho� i u, cạ)n
mớ�  nạ$o đệ(  lạ�m thu�  thuạ�� t bo�  kho� i u. Tạ�o Thạ�o nghệ vạ�� y
liệ)n từớ� ng rạHng Hoạ Đạ�  muo� n lạ� y đạ)u cu� ạ mí�nh, [nệ�n]
bạ0 t  Hoạ Đạ�  giạm lạ� i,  kệ� t  quạ�  Hoạ Đạ�  chệ� t  trong nhạ�
ngu� c.  Khi Tạ�o  Thạ�o mạ0 c bệ��nh, nghí$  đệ�n Hoạ Đạ� ,  tí�m
đệ�n Hoạ Đạ� , thí�  Hoạ Đạ�  đạ$  chệ� t ro) i. Sạu đo�  Tạ�o Thạ�o
thạ�� t sừ�  mạ0 c bệ��nh ạ� y mạ�  chệ� t. Ví� sạo Hoạ Đạ�  biệ� t? Ô� ng
tạ đạ$  nhí�n thạ�y, đo�  lạ�  co� ng nạ�ng đạ�� c di� cu� ạ con ngừớ� i
chu� ng tạ, cạ� c y ho� c giạ trong quạ�  khừ�  đệ)u co�  trạng bi�
bạ�n sừ�  ạ� y. Sạu khi khại thiệ�n mu� c, thí�  từ�  mo�� t mạ�� t  co�
thệ(  đo) ng thớ� i thạ�y đừớ� c thạ�n thệ(  ngừớ� i tạ từ�  bo� n mạ�� t;
từ�  mạ�� t trừớ� c co�  thệ(  thạ�y mạ�� t sạu, mạ�� t trạ� i, mạ�� t phạ� i;
co� n co�  thệ(  thạ�y từ� ng lớ� p cạ0 t cu� ạ mo4 i tạ)ng; co� n co�  thệ(
thạ�u quạ kho� ng giạn nạ�y mạ�  thạ�y đừớ� c nguyệ�n nhạ�n
cạ�n bạ�n cu� ạ bệ��nh lạ�  gí�. Phừớng phạ�p cu� ạ y ho� c hiệ��n đạ� i
co�  thệ(  đạ� t  đừớ� c  nhừ  vạ�� y  kho� ng?  Co� n  cạ� ch  xạ  lạ0m,
[phạ� i] thệ�m mo�� t  nghí�n nạ�m nừ$ ạ! [Quệ� t ạ�nh] CT, siệ�u
ạ�m, X-quạng cu$ ng co�  thệ(  nhí�n đừớ� c bo��  phạ�� n bệ�n trong
cu� ạ thạ�n thệ(  ngừớ� i, nhừng đo)  cớ khí� đo�  to lạ0m, vạ�  thừ�
to lớ� n thệ�  cu$ ng kho� ng dệ4  mạng thệo [ngừớ� i], kho� ng co�
điệ��n kho� ng [du� ng] đừớ� c. Co� n thiệ�n mu� c nạ�y lạ�  mạng
đạ�u  thệo đo� ,  kho� ng  cạ)n  nguo) n  [điệ��n],  lạ�m  sạo  sạ�nh
đừớ� c!
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Co�  ngừớ� i  giạ�ng rạHng thuo� c  hiệ��n  đạ� i  nhừ thệ�  nạ�y
nhừ thệ�  kiạ. To� i no� i rạHng kho� ng hạOn thệ� , thạ�o dừớ� c cu� ạ
Trung Quo� c co(  đạ� i  thạ�� t  sừ�  co�  thệ(  ‘thuo� c vạ�o lạ�  bệ��nh
hệ� t’. Co�  rạ� t nhiệ)u điệ)u đạ$  thạ� t truyệ)n; co�  rạ� t nhiệ)u điệ)u
kho� ng thạ� t truyệ)n, đạng lừu truyệ)n trong dạ�n giạn. Vạ�o
thớ� i giạ�ng bạ� i tạ� i Tệ)  Tệ)  Cạ�p Nhí$ to� i co�  nhí�n thạ�y mo�� t
ngừớ� i dừ� ng quạ)y ngoạ� i pho�  đệ(  nho(  rạ�ng cho ngừớ� i tạ.
Nhí�n quạ lạ�  thạ�y vi� nạ�y đệ�n từ�  phừớng Nạm, kho� ng ạ�n
mạ�� c  thệo  kiệ(u  ngừớ� i  vu� ng  Đo� ng  Bạ0 c.  Ai  đệ�n  cu$ ng
kho� ng từ� ,  ại  đệ�n vi�  ạ� y cu$ ng nho( ,  rạ�ng nho(  đừớ� c xệ�p
thạ�nh mo�� t đo� ng thệ�  nạ�y. Vi� nạ�y nho(  rạ�ng kho� ng phạ� i lạ�
mu� c đí�ch, mạ�  mu� c đí�ch lạ�  bạ�n thuo� c cu� ạ mí�nh. Thuo� c
ạ� y bo� c lệ�n lớ� p khí� vạ�ng rạ� t đạ�� c. Khi nho(  rạ�ng, bệ�n mớ�
nạ0p lo�  thuo� c nừớ� c rạ, ớ�  ngoạ� i mạ�  hừớ� ng vạ�o cho4  rạ�ng
sạ�u, bạ�o ngừớ� i tạ hí�t chu� t khí�  thuo� c mạ�u vạ�ng; nừớ� c
thuo� c coi nhừ kho� ng với đi chu� t nạ�o,  lạ� i  đạ�� y  nạ0p lạ� i.
Ru� t trong tu� i rạ mo�� t  quệ diệ�m, vừ� ạ no� i vệ)  thuo� c cu� ạ
mí�nh, vi�  ạ� y vừ� ạ lạ� y  quệ diệ�m đệ(  khệ)u rạ�ng, cạ� i  rạ�ng
liệ)n rớ� i rạ, cu$ ng kho� ng đạu, chí�  co�  mo�� t  ty�  mạ�u, cu$ ng
kho� ng chạ�y mạ�u.  Mo� i  ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm, nệ�u du� ng
lừ� c hới mạ� nh lạ�  quệ diệ�m gạ4y ngạy, vạ�� y mạ�  vi� nạ�y lạ� i
du� ng quệ diệ�m khệ�u mo�� t cạ� i lạ�  nho(  đừớ� c rạ�ng.

To� i no� i rạHng Trung Quo� c co�  mo�� t so�  điệ)u đạng lừu
truyệ)n  tạ� i  dạ�n  giạn,  mạ�  khí�  cu�  chí�nh  xạ� c  cu� ạ  Tạ�y  Ý
kho� ng sạ�nh đừớ� c;  thừ�  xệm hiệ��u  quạ�  ại  to� t  hớn,  quệ
diệ�m cu� ạ vi� ạ� y khệ�u mo�� t cạ� i lạ�  đừớ� c ngạy. Tạ�y Ý nho(
rạ�ng trừớ� c hệ� t phạ� i tiệ�m thuo� c tệ� , tiệ�m cho4  nạ�y, tiệ�m
cho4  kiạ, chạ�m kim đạu lạ0m; đớ� i thuo� c tệ�  co�  tạ� c du� ng,
ro) i lạ� y kí�m đệ(  nho( . Nho(  cạ�  nừ� ạ ngạ�y kho� ng khệ�o chạ�n
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rạ�ng gạ4y [co� n lạ� i ớ�  trong]. Bệ�n lạ� y bu� ạ lạ� y đu� c đệ(  tro� c
rạ, đạ�� p lạ�m cho đạu đớ� n kinh khiệ�p, ro) i lạ� i du� ng khí� cu�
chí�nh xạ� c đệ(  khoạn cho chừ vi�. Co�  ngừớ� i bi� khoạn đạu
quạ�  chí� muo� n nhạ�y dừ� ng lệ�n, chạ�y rạ� t nhiệ)u mạ�u, nho(
rạ mo�� t bu� ng mạ�u. Chừ vi� no� i xệm ại to� t hớn? Chừ vi� no� i
xệm ại tiệ�n tiệ�n hớn? Chu� ng tạ kho� ng thệ(  chí� coi co� ng
cu�  bệ)  ngoạ� i, mạ�  cạ)n coi hiệ��u quạ�  thừ� c tệ� . Trung Ý thớ� i
Trung Quo� c co(  đạ� i  rạ� t phạ� t triệ(n, Tạ�y Ý hiệ��n đạ� i  co� n
phạ� i trạ� i quạ bạo nhiệ�u nạ�m nừ$ ạ mớ� i thệo đừớ� c.

Khoạ ho� c cu� ạ Trung Quo� c co(  đạ� i khạ� c vớ� i khoạ ho� c
hiệ��n nạy mạ�  chu� ng tạ ho� c từ�  phừớng Tạ�y, no�  đi thệo
mo�� t con đừớ� ng khạ� c, co�  thệ(  đừạ đệ�n trạ� ng thạ� i khạ� c.
Do đo�  kho� ng thệ(  du� ng phừớng phạ�p  nhạ�� n  thừ� c  cu� ạ
chu� ng tạ hiệ��n nạy đệ(  nhạ�� n thừ� c khoạ ho� c ky$  thuạ�� t cu� ạ
Trung Quo� c co(  đạ� i, bớ� i ví� khoạ ho� c Trung Quo� c co(  đạ� i
lạ�  nhạ0m thạOng vạ�o [thạ�n] thệ(  ngừớ� i, sinh mệ��nh, vu$  tru� ;
nhạ0m trừ� c tiệ�p vạ�o nhừ$ ng điệ)u ạ� y mạ�  nghiệ�n cừ� u, do
đo�  [no� ] đi thệo mo�� t con đừớ� ng khạ� c. Thớ� i ạ� y ngừớ� i đi
ho� c,  đệ)u  phạ� i  chu�  tro� ng đạ�  toạ� ,  khi  ngo) i  cu$ ng giạ�ng
[phạ� i] co�  từ thệ� ; khi cạ)m bu� t việ� t cu$ ng giạ�ng [phạ� i] vạ�� n
khí� ho�  hạ�p; cạ� c ngạ�nh cạ� c nghệ)  đệ)u giạ�ng [phạ� i] ti�nh
tạ�m, điệ)u từ� c; toạ�n bo��  xạ$  ho�� i đệ)u đạ�� t trong trạ� ng thạ� i
nhừ thệ� .

Co�  ngừớ� i no� i: ‘Chiệ(u thệo khoạ ho� c cu� ạ Trung Quo� c
co(  đạ� i  mạ�  tiệ�n,  thí�  ho� i  co�  xệ  hới,  xệ  lừ� ạ  ngạ�y  nạy
kho� ng? Ho� i co�  thệ(  co�  hiệ��n đạ� i hoạ�  ho� m nạy kho� ng?’ To� i
no� i rạHng chừ vi� kho� ng thệ(  đừ� ng tạ� i hoạ�n cạ�nh nạ�y mạ�
nhạ�� n thừ� c mo�� t trạ� ng thạ� i khạ� c; [trong] quạn niệ��m từ
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từớ� ng cu� ạ  chừ vi�  cạ)n  phạ� i  co�  cạ� ch  mạ� ng mớ� i  đừớ� c.
Kho� ng co�  TV, [thí�] ngạy phí�ạ trừớ� c đạ)u bạ�n thạ�n mí�nh
đạ$  mạng thệo, muo� n coi gí�  liệ)n thạ�y nạ�y, cu$ ng co�  to) n
tạ� i co� ng nạ�ng. Kho� ng co�  xệ hới, xệ lừ� ạ, [thí�] ngừớ� i ngo) i
đo�  co�  thệ(  phiệ�u [đạ$ng bạy] lệ�n, thạng mạ�y cu$ ng kho� ng
cạ)n. No�  sệ$  dạ4n đệ�n trạ� ng thạ� i phạ� t triệ(n khạ� c cu� ạ xạ$
ho�� i, kho� ng nhạ� t đi�nh phạ� i cuo�� c hạ�n vạ�o cạ� i khung nạ�y.
Đí$ạ bạy cu� ạ ngừớ� i hạ�nh tinh khạ� c đi lạ� i thạ)n to� c, biệ�n
lớ� n thu nho� . Ho�  đi thệo mo�� t con đừớ� ng phạ� t triệ(n co� n
khạ� c hớn nừ$ ạ, lạ�  mo�� t loạ� i phừớng phạ�p khoạ ho� c khạ� c.
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Bài giảng thứ tám

Tịch cốc

Mo�� t  so�  ngừớ� i  đệ)  cạ�� p  đệ�n  vạ�n  đệ)  ti�ch  co� c.  Hiệ��n
từớ� ng ti�ch co� c co�  to) n tạ� i;  kho� ng chí�  co�  trong giớ� i  tu
luyệ��n, trong toạ�n thệ(  xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i chu� ng tạ cu$ ng co�
kho� ng  í�t  ngừớ� i  xuạ� t  hiệ��n  tí�nh  huo� ng  nạ�y.  Co�  ngừớ� i
kho� ng ạ�n kho� ng uo� ng trong mạ�y nạ�m [liệ)n], hoạ�� c mừớ� i
mạ�y nạ�m [liệ)n], nhừng vạ4n so� ng to� t. Co�  ngừớ� i no� i ti�ch
co� c lạ�  thệ(  hiệ��n cu� ạ mo�� t tạ)ng nạ�o đo� ; co�  ngừớ� i no� i ti�ch
co� c lạ�  biệ(u hiệ��n cu� ạ thạ�n thệ(  ti�nh hoạ� ; cu$ ng co�  ngừớ� i
no� i ti�ch co� c lạ�  quạ�  trí�nh tu luyệ��n tạ� i cạo tạ)ng.

Thừ� c  rạ  đệ)u  kho� ng  phạ� i.  Vạ�� y  ho� i  đo�  lạ�  điệ)u  gí�?
Trệ�n  thừ� c  tệ�  ti�ch  co� c  chí�nh lạ�  mo�� t  phừớng phạ�p  tu
luyệ��n  đạ�� c  thu�  mạ�  chu� ng  tạ  sừ�  du� ng  trong  [mo�� t  so� ]
hoạ�n cạ�nh đạ�� c đi�nh. Vạ�o hoạ�n cạ�nh đạ�� c đi�nh nạ�o thí� sừ�
du� ng  đệ�n  no� ?  Vạ�o  thớ� i  Trung  Quo� c  co(  đạ� i,  nhạ� t  lạ�
trừớ� c  khi  thạ�nh lạ�� p  to� n  giạ�o,  co�  rạ� t  nhiệ)u  ngừớ� i  tu
luyệ��n ho�  đệ)u sừ�  du� ng phừớng phạ�p mạ�� t  tu, tu luyệ��n
đớn đo�� c; đi vạ�o nu� i sạ�u hoạ�� c chui vạ�o hạng đo�� ng trong
nu� i mạ�  tu, tạ� ch ly xạ kho� i nới con ngừớ� i quạ)n tu�  sinh
so� ng. Mo�� t khi lạ�m nhừ vạ�� y sệ$  đo�� ng chạ� m đệ�n vạ�n đệ)
nguo) n  cạ�p  lừớng  thừ� c.  Nệ�u  nhừ  ho�  kho� ng  sừ�  du� ng
phừớng phạ�p ti�ch co� c,  thí�  hoạ�n toạ�n tu luyệ��n  kho� ng
đừớ� c,  sệ$  chệ� t  đo� i  chệ� t  khạ� t  ớ�  đo� .  Khi  to� i  từ�  Tru� ng
Khạ�nh đệ�n Vu$  Hạ�n giạ�ng Phạ�p, ngo) i thuyệ)n xuo� i do� ng
Trừớ� ng Giạng vệ)  phí�ạ Đo� ng, thí� thạ�y hại bệ�n bớ�  Tạm
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Hiệ��p co�  mo�� t so�  đo�� ng đạ�  ớ�  lừng chừ� ng nu� i, nhiệ)u vu� ng
nu� i  dạnh tiệ�ng cu$ ng co�  nhừ$ ng [hạng đo�� ng]  nhừ thệ� .
Ngừớ� i tu luyệ��n trong quạ�  khừ�  sạu khi du� ng dạ�y đệ(  trệ�o
vạ�o trong,  liệ)n cạ0 t  đừ� t  dạ�y  đi,  [ro) i]  tu luyệ��n  ớ�  trong
đo�� ng; [nệ�u] kho� ng tu luyệ��n xuạ� t lại, thí� sệ$  chệ� t ớ�  trong
đo� .  Kho� ng  co�  nừớ� c,  kho� ng  co�  lừớng thừ� c,  ho�  đạ$  sừ�
du� ng phừớng phạ�p tu luyệ��n đạ�� c thu�  ạ� y ớ�  trong chí�nh
hoạ�n cạ�nh cừ� c ky�  đạ�� c thu�  nạ�y.

Co�  nhiệ)u co� ng phạ�p đạ$  trạ� i  quạ quạ�  trí�nh truyệ)n
thừ� ạ nhừ vạ�� y, do đo�  no�  co�  ti�ch co� c; co�  nhiệ)u co� ng phạ�p
kho� ng co�  ti�ch co� c; cạ� c co� ng phạ�p đừớ� c truyệ)n xuạ� t rạ
nới xạ$  ho�� i  chu� ng tạ hiệ��n nạy đạ so�  lạ�  kho� ng co�  điệ)u
nạ�y. Chu� ng to� i giạ�ng rạHng luyệ��n co� ng phạ� i chuyệ�n nhạ� t,
chừ vi� kho� ng thệ(  mong muo� n thệo cạ� ch con ngừớ� i nhừ
thệ�  nạ�o liệ)n lạ�m nạ�y. Chừ vi� cho rạHng no�  rạ� t to� t, chừ vi�
cu$ ng  muo� n  ti�ch  co� c;  ho� i  chừ  vi�  ti�ch  co� c  lạ�m  gí�?  Co�
ngừớ� i  cho rạHng [no� ]  rạ� t  to� t,  [nệ�n] hiệ�u  ky� ,  hoạ�� c  cho
rạHng bạ�n thạ�n mí�nh co� ng phu cạo ro) i, co�  thệ(  hiệ(n thi�
nạ�y khạ� c; cạ� c chu� ng tạ�m thạ� i cu� ạ ngừớ� i tạ đệ)u co�  [cạ� ].
Ngạy cạ�  khi du� ng phừớng phạ�p ạ� y tu luyệ��n, thí�  cu$ ng
phạ� i tiệ�u hạo nạ�ng lừớ� ng cu� ạ từ�  thạ�n đệ(  bo(  sung cho
thạ�n thệ( , do vạ�� y cạ� i đừớ� c chạOng bo$  cho cạ� i mạ� t. Nhừ
mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t, nhạ� t lạ�  sạu khi thạ�nh lạ�� p to� n giạ�o,
khi chừ vi� trong chu� ạ ngo) i thiệ)n, bệ�  quạn, đệ)u co�  ngừớ� i
cung cạ�p cho chừ vi� trạ�  vạ�  thừ� c ạ�n, [nệ�n] kho� ng đo�� ng
chạ� m đệ�n vạ�n đệ)  nạ�y. Nhạ� t lạ�  chu� ng tạ tu luyệ��n trong
xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng, chừ vi� hoạ�n toạ�n kho� ng cạ)n phạ� i
du� ng đệ�n phừớng phạ�p nạ�y; hớn nừ$ ạ phạ�p mo� n chừ vi�
nệ�u kho� ng co�  [no� ] thí� chừ vi� kho� ng thệ(  [tạ�� p luyệ��n no�
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mạ� ] loạ� n. Nệ�u chừ vi� thạ�� t sừ�  muo� n ti�ch co� c, chừ vi� cừ�
thừ�  tu. Thệo to� i đừớ� c biệ� t,  tho� ng thừớ� ng khi sừ phu�
truyệ)n co� ng lệ�n cạo tạ)ng, nệ�u thạ�� t  sừ�  đừạ ngừớ� i lệ�n,
[vạ� ] tạ� i phạ�p mo� n cu� ạ o� ng co�  ti�ch co� c, thí� co�  thệ(  xuạ� t
hiệ��n  hiệ��n  từớ� ng  ạ� y,  nhừng  o� ng  kho� ng  thệ(  pho(  cạ�� p
[ro�� ng rạ$ i], tho� ng thừớ� ng đệ)u mạng đo)  đệ��  đi mạ�� t tu, tu
đớn đo�� c.

Hiệ��n nạy cu$ ng co�  cạ� c khí� co� ng sừ dạ� y ngừớ� i tạ ti�ch
co� c. Ti�ch co� c đừớ� c kho� ng? Ro� t cuo�� c kho� ng ti�ch đừớ� c;
ho� i  ại ti�ch đừớ� c nạ�o? To� i  thạ�y kho� ng í�t  [ngừớ� i] phạ� i
nhạ�� p  việ��n,  kho� ng í�t  ngừớ� i  xuạ� t  hiệ��n  nguy hiệ(m đệ�n
sinh mệ��nh. Vạ�� y tạ� i sạo xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng ạ� y? Hiệ��n
từớ� ng ti�ch co� c phạ� i chạ�ng kho� ng co� ? Co� . Nhừng co�  mo�� t
điệ(m: trạ� ng thạ� i nạ�y cu� ạ xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng chu� ng tạ,
kho� ng ại đừớ� c phệ�p từ�  dừng phạ�  hoạ� i, kho� ng cho phệ�p
phạ�  hoạ� i.  Kho� ng no� i  trệ�n toạ�n quo� c bạo nhiệ�u ngừớ� i
luyệ��n  co� ng  kho� ng  ạ�n  kho� ng  uo� ng,  chí�  no� i  riệ�ng  nới
Trừớ� ng Xuạ�n nạ�y ại ại cu$ ng kho� ng ạ�n kho� ng uo� ng, to� i
no� i vạ�� y thí�  giạ�n tiệ��n quạ�  ro) i!  Kho� i  phạ� i vo�� i  vạ�ng lạ�m
cớm nừ$ ạ. No� ng dạ�n lạ�m ruo�� ng vạ� t vạ�  kho�  nho� c lạ�  thệ� ,
giớ�  [kho� ng ại] cạ)n ạ�n nừ$ ạ,  rạ� t  giạ�n tiệ��n; cừ�  lạ�m việ�� c
mạ$ i, kho� i phạ� i ạ�n. Nhừ vạ�� y co�  đừớ� c kho� ng? Đo�  co� n lạ�
xạ$  ho�� i  nhạ�n  loạ� i  kho� ng?  KhạOng đi�nh lạ�  kho� ng đừớ� c,
kho� ng cho phệ�p sừ�  việ�� c nhừ thệ�  cạn nhiệ4u đệ�n xạ$  ho�� i
ngừớ� i thừớ� ng trệ�n diệ��n ro�� ng.

Khi mo�� t so�  khí� co� ng sừ truyệ)n ti�ch co� c, xuạ� t hiệ��n
rạ� t nhiệ)u nguy hiệ(m. Co�  ngừớ� i chạ�p trừớ� c vạ�o truy cạ)u
ti�ch co� c, nhừng cạ� i tạ�m kiạ cu� ạ ho�  chừạ hệ)  bo� , co� n rạ� t
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nhiệ)u tạ�m cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng chừạ hệ)  vừ� t bo� , khi thạ�y
đo)  ạ�n ngon nhừng kho� ng đừớ� c ạ�n liệ)n thệ�m quạ� ,  cạ� i
tạ�m ạ� y cu� ạ ho�  hệ4  khớ� i lệ�n lạ�  kho� ng o( n ro) i. Ho�  thạ�y rạ� t
so� t ruo�� t phạ� i ạ�n gí� đo� , du� c vo� ng thạ�ng lệ�n liệ)n phạ� i ạ�n,
kho� ng  ạ�n  cạ�m  thạ�y  đo� i.  Nhừng ạ�n  vạ�o  phạ� i  no� n  rạ,
kho� ng ạ�n vạ�o đừớ� c; điệ)u nạ�y tạ� o thạ�nh tinh thạ)n cạ�ng
thạOng,  sớ�  hạ$ i  ghệ�  lạ0m.  Rạ� t  nhiệ)u  ngừớ� i  đạ$  vạ�o  bệ��nh
việ��n, thừ� c sừ�  đạ$  co�  rạ� t nhiệ)u ngừớ� i gạ�� p nguy hiệ(m đệ�n
sinh mệ��nh.  Cu$ ng co�  ngừớ� i  tí�m đệ�n to� i  nhớ�  to� i  xừ�  ly�
nhừ$ ng cạ loạ� n bạ�� y  ạ� y;  to� i  kho� ng muo� n quạ�n sừ�  việ�� c
nạ�y. Co�  nhừ$ ng khí� co� ng sừ rạ� t ho)  đo) , kho� ng ại muo� n
thệo [xừ�  ly� ] nhừ$ ng sừ�  loạ� n bạ�� y cho ho� .

Hớn nừ$ ạ, chừ vi� ti�ch co� c mạ�  gạ�� p vạ�n đệ) , thí� chạOng
phạ� i  lạ�  ví�  từ�  chừ vi�  cạ)u?  Chu� ng  to� i  giạ�ng  rạHng  hiệ��n
từớ� ng ạ� y  to) n tạ� i,  nhừng no�  kho� ng phạ� i  lạ�  trạ� ng thạ� i
nạ�o đo�  xuạ� t hiệ��n ớ�  cạo tạ)ng, cu$ ng kho� ng phạ� i lạ�  phạ�n
ạ�nh đạ�� c thu�  gí�, no�  chạOng quạ chí� lạ�  mo�� t phừớng thừ� c tu
luyệ��n đừớ� c du� ng trong mo�� t tí�nh huo� ng đạ�� c thu� , nhừng
kho� ng thệ(  pho(  cạ�� p no�  đừớ� c. Co�  kho� ng í�t ngừớ� i truy cạ)u
ti�ch co� c, lạ� i co� n go� i no�  thạ�nh ti�ch co� c thệ�  nạ�y thệ�  khạ� c,
‘bạ�n ti�ch co� c’, cu$ ng phạ�n thạ�nh đạOng cạ�p v.v. Co�  ngừớ� i
no� i rạHng ho�  [chí� cạ)n] uo� ng nừớ� c, co�  ngừớ� i no� i [chí� cạ)n]
ạ�n hoạ quạ� ; đo�  đệ)u lạ�  ti�ch co� c giạ� .  Sạu mo�� t thớ� i giạn
lạ�u,  đạ�m  bạ�o  sệ$  kho� ng  co� n  đừớ� c  nừ$ ạ.  Ngừớ� i  chạ�n
chí�nh tu luyệ��n; mo�� t khi vạ�o sớn đo�� ng, [thí�] kho� ng ạ�n
kho� ng uo� ng, đo�  lạ�  ti�ch co� c chạ�n chí�nh.
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Trộm khí

No� i vệ)  tro�� m khí�, co�  ngừớ� i biệ�n sạ0 c nhừ no� i đệ�n co� p
vạ�� y, sớ�  quạ�  kho� ng dạ�m luyệ��n co� ng. Nhiệ)u vi� ví� giớ� i tu
luyệ��n co�  ngừớ� i truyệ)n nhiệ)u thuyệ� t nhừ tạ(u hoạ�  nhạ�� p
mạ,  tro�� m  khí�,  v.v.  mạ�  lạ�m  cho ngừớ� i  tạ  kho� ng  dạ�m
luyệ��n co� ng, kho� ng dạ�m tiệ�p xu� c vớ� i khí� co� ng. Nệ�u nhừ
kho� ng co�  nhừ$ ng thuyệ� t  ạ� y,  co�  thệ(  sệ$  co�  nhiệ)u ngừớ� i
luyệ��n co� ng hớn nừ$ ạ. Cu$ ng co�  mo�� t so�  khí� co� ng sừ tạ�m
tí�nh bạ� t hạ�o, chuyệ�n mo� n dạ� y nhừ$ ng thừ�  ạ� y, lạ�m cho
giớ� i tu luyệ��n o�  yệ�n chừớ� ng khí�; thừ� c rạ kho� ng đạ�ng sớ�
nhừ ho�  no� i đạ�u. Chu� ng tạ giạ�ng khí� chí� lạ�  khí�, dạ4u cho
chừ vi� co�  no� i thạ�nh ‘ho4 n nguyệ�n khí�’, khí� nạ�y khí� no�  [đi
nừ$ ạ]. Hệ4  thạ�n thệ(  ngừớ� i tạ co�  khí�, thí� cạ�  nhạ�n ạ� y vạ4n ớ�
trong tạ)ng chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i, cho nệ�n chừạ đừớ� c
tí�nh lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng. Ngừớ� i tạ chí�  cạ)n co�  khí�,  thí�
minh chừ� ng rạHng cạ�  nhạ�n ạ� y chừạ đạ� t đừớ� c đệ�n thạ�n
thệ(  ti�nh hoạ�  cạo đo�� , đo�  chí�nh lạ�  vạ4n co� n khí� bệ��nh, điệ)u
nạ�y lạ�  khạOng đi�nh. Ngừớ� i tro�� m khí� cu$ ng ớ�  trong tạ)ng
khí� ạ� y tho� i; chu� ng tạ lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng nạ�o co�  ại cạ)n
cạ� i  khí�  dớ bạ(n  ạ� y?  Ngừớ� i  kho� ng luyệ��n  co� ng khí�  cu� ạ
thạ�n thệ(  ho�  rạ� t dớ, luyệ��n co� ng ro) i co�  thệ(  trong sạ�ng rạ.
Cho4  co�  bệ��nh co�  thệ(  hiệ(n lo��  rạ mo�� t cu� c vạ�� t chạ� t mạ�u đện
co�  mạ�� t đo��  rạ� t cạo. Luyệ��n tiệ�p dạ)n dạ)n, đệ�n khi thạ�� t sừ�
đạ� t đệ�n chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i, khí� sệ$  dạ)n dạ)n chuyệ(n
sạng mạ�u vạ�ng. Luyệ��n tiệ�p sệ$  thạ�� t sừ�  chừ$ ạ bệ��nh khoệ�
ngừớ� i, cu$ ng kho� ng co� n khí� nừ$ ạ, từ� c lạ�  tiệ�n nhạ�� p sạng
trạ� ng thạ� i ‘nạ$ i bạ� ch thệ( ’.

362 Trộm khí



Nhừ vạ�� y  cu$ ng no� i  co�  khí�  lạ�  co�  bệ��nh.  Chu� ng tạ lạ�
ngừớ� i luyệ��n co� ng, luyệ��n co� ng ại co� n muo� n khí� lạ�m gí�?
Bạ�n thạ�n từ�  mí�nh cạ)n ti�nh hoạ� , cớ�  chi co� n muo� n khí� dớ
bạ(n kiạ chừ� ! KhạOng đi�nh lạ�  kho� ng cạ)n. Ngừớ� i muo� n khí�
cu$ ng lạ�  ớ�  trong tạ)ng khí�, ớ�  tạ)ng khí� ho�  kho� ng phạ�n biệ�� t
đừớ� c đạ�u lạ�  khí� to� t, đạ�u lạ�  khí� xạ�u, ho�  kho� ng co�  bạ�n sừ�
ạ� y. Co� n kho� i chạ�n khí� ớ�  đạn điệ)n nới thạ�n thệ(  chừ vi� thí�
ho�  kho� ng đo�� ng đệ�n đừớ� c;  cho4  nguyệ�n khí�  ạ� y phạ� i  lạ�
ngừớ� i  co�  co� ng  phu  cạo  mớ� i  co�  thệ(  đo�� ng  đệ�n  đừớ� c.
[Co� n] khí� dớ bạ(n kiạ trong thạ�n thệ( , thí� đệ(  ho�  tro�� m lạ� y;
co�  gí� lạ�  quạn tro� ng đạ�u. Khi to� i luyệ��n co� ng nệ�u muo� n
quạ�n khí�,  chí� cạ)n nghí$ mo�� t chu� t, mo�� t lu� c bu� ng nạ�y sệ$
đạ)y ngạy.

Đạ� o giạ giạ�ng thiệ�n từ�  trạng, Phạ�� t giạ giạ�ng o� m khí�
quạ�n đí�nh; trong vu$  tru�  co�  [toạ�n lạ� ] khí�, chừ vi� co�  thệ(
suo� t  ngạ�y  quạ�n  vạ�o  trong.  Huyệ�� t  lạo  cung khại  mớ� ,
huyệ�� t  bạ� ch ho�� i  đạ�  khại, chừ vi�  quạ�n vạ�o trong, y�  đạ�� t
đạn điệ)n, tạy [bừng] khí� vạ�o trong, mo�� t lu� c sệ$  đạ)y tho� i.
Chừ vi� dạ4u co�  quạ�n đạ)y đệ�n mạ�y cu$ ng co�  tạ� c du� ng gí�
đạ�u? Co�  ngừớ� i khi luyệ��n khí� luyệ��n rạ� t nhiệ)u, cạ�m thạ�y
ngo� n tạy trừớ� ng lệ�n, thạ�n thệ(  trừớ� ng lệ�n. Ngừớ� i khạ� c
đệ�n bệ�n,  cạ�m nhạ�� n thạ�y chung quạnh [vi�  ạ� y] co�  mo�� t
trừớ� ng. ‘AK i chạ� , bạ� n luyệ��n co� ng luyệ��n to� t thạ�� t đạ�y’. To� i
no� i rạHng chạOng lạ�  gí�  cạ� ,  ho� i co� ng ớ�  đạ�u? Vạ4n lạ�  luyệ��n
khí� tho� i, khí� nhiệ)u đệ�n mạ�y cu$ ng kho� ng thạy thệ�  đừớ� c
co� ng. Mu� c đí�ch luyệ��n khí� lạ�  lạ� y khí� to� t bệ�n ngoạ� i giạo
hoạ�n vớ� i  khí�  bệ�n trong thạ�n thệ( ,  lạ�  đệ(  ti�nh hoạ�  thạ�n
thệ( ; ho� i giừ$  khí� ạ� y đệ(  lạ�m gí�? Chừ vi� tạ� i tạ)ng ạ� y, [khi]
chừạ co�  thạy đo( i vệ)  bạ�n chạ� t, [thí�] no�  cu$ ng kho� ng phạ� i
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lạ�  co� ng. Chừ vi� tro�� m đừớ� c bạo nhiệ�u đi nừ$ ạ, chừ vi� bạ� t
quạ�  chí� lạ�  cạ� i bạo khí� to; ho� i co�  tạ� c du� ng gí�? No�  chừạ
chuyệ(n hoạ�  hừớ� ng đệ�n vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng. Do đo�
chừ vi� sớ�  gí�, ho�  thạ�� t sừ�  [muo� n] tro�� m thí� [đệ(  ho� ] tro�� m.

Mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ coi, thạ�n thệ(  chừ vi� co�  khí� lạ�  co�
bệ��nh. Nhừ thệ�  khi tro�� m khí�, chạOng phạ� i cu$ ng tro�� m luo� n
cạ�  khí�  bệ��nh cu� ạ chừ vi� co�  phạ� i  kho� ng? Ho�  hoạ�n toạ�n
kho� ng phạ�n biệ�� t đừớ� c điệ)u ạ� y, bớ� i ví� ngừớ� i muo� n khí�
cu$ ng ớ�  tạ� i tạ)ng khí� nạ�y [tho� i], ho�  chừạ co�  bạ�n sừ�  gí� cạ� .
Ngừớ� i  co�  co� ng sệ$  kho� ng muo� n khí�,  điệ)u ạ� y  lạ�  khạOng
đi�nh. Kho� ng tin thí� chu� ng tạ lạ�m thí� nghiệ��m, [nệ�u ho� ]
thạ�� t  sừ�  muo� n tro�� m khí�  thí�  chừ vi�  đừ� ng ớ�  kiạ cho ho�
tro�� m, mo�� t mạ�� t chừ vi� nghí$ rạHng đạng quạ�n khí� vu$  tru�
vạ�o trong, co� n ho�  ớ�  đạHng sạu tro�� m khí�. Chừ vi� sệ$  thạ�y
thạ�� t lạ�  to� t, thạy cho chừ vi� [lạ�m] tạ�ng nhạnh ti�nh hoạ�
thạ�n thệ( , chừ vi� đớ$  kho� i phạ� i xung quạ�n xung quạ�n. Bớ� i
ví� tạ�m mạ�  ho�  xuạ� t phạ� t lạ�  xạ�u, muo� n tro�� m lạ� y nhừ$ ng
thừ�  cu� ạ ngừớ� i khạ� c, dạ4u rạHng lạ�  [tro�� m lạ� y] thừ�  kho� ng
to� t, ho�  cu$ ng đạ$  phạ� m phạ� i việ�� c to( n đừ� c; do đo�  ho�  phạ� i
cạ�p đừ� c  cho chừ vi�.  No�  hí�nh thạ�nh mo�� t  thừ�  đo� i  lừu,
mo�� t phí�ạ lạ� y khí� cu� ạ chừ vi�, mo�� t phí�ạ cạ�p đừ� c cho chừ
vi�. Cạ�  nhạ�n lạ� y tro�� m khí� ạ� y kho� ng hiệ(u biệ� t; nệ�u ho�  biệ� t
thệ�  thí� ho�  đạ$  kho� ng dạ�m lạ�m!

Phạ�m lạ�  ngừớ� i tro�� m khí�, sạ0 c mạ�� t đệ)u xạnh, đệ)u lạ�
nhừ vạ�� y.  Đệ�n  co� ng việ�n  luyệ��n  co� ng,  rạ� t  nhiệ)u  ngừớ� i
đệ)u lạ�  đệ(  [bạ� i trừ�  khí�] bệ��nh, bệ��nh nạ�o cu$ ng co� . Ngừớ� i
tạ khi tri� bệ��nh, lạ�  phạ� i bạ� i xuạ� t rạ; nhừng ngừớ� i tro�� m
khí� ngạy cạ�  bạ� i xuạ� t rạ cu$ ng kho� ng, mạ�  lạ� i [rừớ� c vạ�o]
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thạ�n,  khí�  bệ��nh  nạ�o  cu$ ng co� ;  ngạy cạ�  trong thạ�n  thệ(
cu$ ng to� i đện nhừ mừ� c. Ho�  cừ�  to( n đừ� c mạ$ i, bệ�n ngoạ� i
cu� ạ ho�  cu$ ng đện, trừớ� ng nghiệ��p lừ� c thạ�� t to lớ� n, đừ� c to( n
mạ� t nhiệ)u ro) i, thí� bệ�n trong bệ�n ngoạ� i cu$ ng đện. Ngừớ� i
tro�� m khí� nệ�u biệ� t rạHng bạ�n thạ�n mí�nh đạ$  thạy đo( i nhừ
thệ� ,  đạng cạ�p  đừ� c  cho ngừớ� i  tạ,  đạng lạ�m co� ng việ�� c
thạ�� t dạ� i khớ�  nhừ thệ� , thí� ho�  đạ$  kho� ng lạ�m nhừ vạ�� y.

Co�  ngừớ� i no� i rạ� t huyệ)n [bí�] vệ)  khí�: ‘Ô� ng ớ�  My$ , to� i
phạ� t  khí�  o� ng co�  thệ(  tiệ�p  đừớ� c;  o� ng đớ� i  ớ�  ngoạ� i  bừ� c
từớ� ng, to� i phạ� t khí� o� ng sệ$  tiệ�p đừớ� c’. Co�  ngừớ� i rạ� t mạ4n
cạ�m, hệ4  phạ� t khí� liệ)n tiệ�p đừớ� c ngạy. Tuy nhiệ�n khí� ạ� y
kho� ng truyệ)n trong kho� ng giạn nạ�y,  no�  dạ4n ớ�  kho� ng
giạn khạ� c; tạ� i kho� ng giạn khạ� c kiạ ớ�  đo�  kho� ng co�  bừ� c
từớ� ng. Ví� sạo co�  khí� co� ng sừ ớ�  cho4  đạ� t bạHng phạOng phạ� t
khí�,  chừ vi�  lạ� i  kho� ng cạ�m giạ� c thạ�y gí�? ỞQ  kho� ng giạn
khạ� c  ạ� y  co�  cho4  giạ�n  cạ� ch;  do  vạ�� y  khí�  kho� ng  co�  lừ� c
xuyệ�n thạ�u to lớ� n nhừ chu� ng tạ giạ�ng.

[Điệ)u] thạ�� t sừ�  co�  tạ� c du� ng cu$ ng chí� lạ�  co� ng. Ngừớ� i
luyệ��n co� ng khi co�  thệ(  phạ� t xuạ� t co� ng, thí� ho�  đạ$  kho� ng
co� n khí� nừ$ ạ; phạ� t xuạ� t rạ mo�� t  loạ� i  vạ�� t  chạ� t cạo nạ�ng
lừớ� ng; du� ng thiệ�n mu� c mạ�  nhí�n thí� thạ�y lạ�  mo�� t loạ� i ạ�nh
sạ�ng. Phạ� t đệ�n thạ�n cu� ạ ngừớ� i khạ� c, co�  mo�� t cạ�m giạ� c
no� ng bừ� ng, trừ� c tiệ�p co�  thệ(  ừớ� c chệ�  ngừớ� i thừớ� ng. Tuy
nhiệ�n  điệ)u  đo�  vạ4n kho� ng đạ� t  đệ�n mu� c  đí�ch tri�  bệ��nh
hoạ�n toạ�n; chí� phạ� t huy tạ� c du� ng ừ� c chệ� . Muo� n thạ�� t sừ�
tri� bệ��nh thí� phạ� i co�  co� ng nạ�ng to) n tạ� i; mo4 i chu� ng bệ��nh
co�  mo�� t chu� ng co� ng nạ�ng từớng ừ� ng nhạ0m vạ�o. ỞQ  mừ� c
cừ� c vi quạn, từ� ng vi lạ� p cu� ạ co� ng, đệ)u co�  hí�nh từớ� ng
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gio� ng vớ� i cạ�  nhạ�n chừ vi�. Chu� ng co�  khạ�  nạ�ng nhạ�� n thừ� c
đừớ� c ngừớ� i tạ, đệ)u co�  linh tí�nh, lạ�  vạ�� t  chạ� t  cạo nạ�ng
lừớ� ng; ngừớ� i khạ� c dạ4u co�  tro�� m lạ� y đi, thí� chu� ng liệ��u co�
thệ(  ớ�  lạ� i  đo�  hạy kho� ng?  Chu� ng sệ$  kho� ng ớ�  đo� ,  cu$ ng
kho� ng đạ�� t lệ�n đừớ� c, [chu� ng] kho� ng phạ� i lạ�  thừ�  cu� ạ bạ�n
thạ�n ngừớ� i ạ� y. Phạ�m lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng chạ�n chí�nh,
thí� ại sạu khi đạ$  xuạ� t hiệ��n co� ng đệ)u co�  sừ phu�  quạ�n; sừ
phu�  ớ�  đo�  thạ�y chừ vi� đạng lạ�m gí�; lạ� y nhừ$ ng thừ�  cu� ạ
ngừớ� i tạ, thí� sừ phu�  cu� ạ ho�  cu$ ng kho� ng chạ�p nhạ�� n.

Thu khí

‘Tro�� m khí�’ vạ�  ‘thu khí�’ kho� ng phạ� i lạ�  nhừ$ ng vạ�n đệ)
mạ�  chu� ng  to� i  phạ� i  giạ� i  quyệ� t  cho  chừ  vi�  khi  truyệ)n
co� ng tạ� i cạo tạ)ng. [Mạ� ] lạ�  ví�  to� i co� n co�  mo�� t mu� c đí�ch
nhừ thệ�  nạ�y: kho� i phu� c dạnh tiệ�ng cu� ạ tu luyệ��n, lạ�m
mo�� t so�  điệ)u to� t, mạ�  giạ�ng ro$  rạ mo�� t so�  hiệ��n từớ� ng bạ� t
lừớng;  trừớ� c  đạ�y  kho� ng co�  ại  giạ�ng.  Nệ�u  mo� i  ngừớ� i
chu� ng tạ đệ)u biệ� t vệ)  no� , thí� nhừ$ ng ngừớ� i kiạ kho� ng thệ(
mạ$ i  lạ�m  điệ)u  xạ�u  nừ$ ạ;  mo�� t  so�  ngừớ� i  hệ4  [no� i]  đệ�n
nhừ$ ng chạ�n từớ� ng bạ� t minh trong khí� co� ng lạ�  biệ�n sạ0 c
cừ�  nhừ thệ(  lạ�  no� i vệ)  co� p dừ$  vạ�� y.

Khí� vu$  tru�  thạ�� t lạ�  [nhiệ)u], co�  ngừớ� i giạ�ng khí� thiệ�n
dừớng, khí� đi�ạ ạ�m. Chừ vi� cu$ ng lạ�  cạ� c phạ)n từ�  trong vu$
tru� , chừ vi� cừ�  thu [khí� vu$  tru� ] đi. Tuy nhiệ�n co�  ngừớ� i
kho� ng thu khí� vu$  tru� , ho�  chuyệ�n mo� n dạ� y ngừớ� i tạ thu
khí�  cu� ạ  cạ� y;  co� n  to( ng  kệ� t  rạ  kinh  nghiệ��m:  khí�  cạ� y
dừớng mạ�u trạ0ng, khí� cạ� y tu� ng mạ�u vạ�ng, ro) i thu nhừ
thệ�  nạ�o,  thu  vạ�o  thớ� i  giạn  nạ�o.  Cu$ ng  co�  ngừớ� i  no� i:
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‘Trừớ� c nhạ�  to� i co�  cạ� i cạ� y, to� i đạ$  thu khí� cu� ạ no�  lạ�m no�
chệ� t ro) i’. Bạ�n sừ�  ạ� y đừớ� c tí�nh lạ�  gí� đạ�y? Đo�  chạOng phạ� i
lạ�m điệ)u xạ�u lạ�  gí�? Nhừ mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t, chu� ng tạ tu
luyệ��n chạ�n chí�nh, [chu� ng tạ] chu�  tro� ng cạ� c tí�n từ� c co�
tí�nh lừớng [thiệ��n], chu�  tro� ng đệ�n việ�� c đo) ng hoạ�  vớ� i đạ�� c
tí�nh vu$  tru� ; chừ vi� chạOng phạ� i no� i vệ)  vạ�n đệ)  Thiệ��n lạ�  gí�?
Đo) ng hoạ�  vớ� i  đạ�� c  tí�nh  Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n  cu� ạ  vu$  tru� ,
phạ� i chu�  tro� ng Thiệ��n. Chừ vi�  cừ�  lạ�m điệ)u xạ�u liệ��u co�
thệ(  tạ�ng  co� ng  hạy  kho� ng?  Co�  thệ(  hệ� t  bệ��nh  kho� ng?
ChạOng phạ� i hoạ�n toạ�n từớng phạ�n vớ� i ngừớ� i tu luyệ��n
chu� ng tạ lạ�  gí�? Đo�  cu$ ng lạ�  sạ� t sinh lạ�m điệ)u xạ�u! Co�  lệ$
cu$ ng co�  ngừớ� i no� i: ‘Thạ)y cạ�ng giạ�ng cạ�ng huyệ)n [hoạ�� c],
giệ� t đo�� ng vạ�� t lạ�  sạ� t sinh, mạ�  giệ� t thừ� c vạ�� t cu$ ng lạ�  sạ� t
sinh’. Thừ� c rạ đu� ng nhừ vạ�� y đạ�y, trong Phạ�� t giạ�o giạ�ng
lu� c đạ� o luạ�n ho) i; trong lu� c đạ� o luạ�n ho) i chừ vi� co�  thệ(
biệ�n thạ�nh thừ� c vạ�� t; trong Phạ�� t  giạ�o [giạ�ng] nhừ thệ� .
Tạ� i đạ�y chu� ng to� i kho� ng giạ�ng nhừ vạ�� y. Nhừng chu� ng
to� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i, cạ� y cu$ ng lạ�  sinh mệ��nh; kho� ng chí�
lạ�  sinh mệ��nh, mạ�  co� n co�  hoạ� t đo�� ng từ duy rạ� t cạo.

Ví� du� : co�  mo�� t vi� ớ�  My$  chuyệ�n lạ�m cạ� c nghiệ�n cừ� u
điệ��n từ� , dạ� y ngừớ� i tạ du� ng mạ�y do�  no� i do� i. Mo�� t ho� m vi�
nạ�y co�  hừ� ng khớ� i bệ�n từ� c thớ� i no� i hại cừ� c cu� ạ mạ�y do�
no� i do� i lệ�n mo�� t cạ� y ngừu thiệ�� t lạn hoạ, ro) i từớ� i nừớ� c
vạ�o cho4  go� c cạ� y hoạ, sạu đo�  vi� nạ�y phạ� t hiệ��n rạHng bu� t
điệ��n từ�  cu� ạ mạ�y do�  no� i do� i lạ�� p từ� c vệ$  mo�� t đừớ� ng cong.
Đừớ� ng cong ạ� y  chí�nh lạ�  từớng đo) ng vớ� i  loạ� i  đừớ� ng
cong mạ�  đạ� i nạ$o cu� ạ ngừớ� i tạ trong mo�� t thớ� i giạn ngạ0n
hừng phạ�n, cạo hừ� ng mạ�  sinh rạ. Lu� c đo�  vi� nạ�y sừ� ng
so� t, thừ� c vạ�� t co�  cạ�m tí�nh lạ�  sạo! Vi� ạ� y dừớ� ng nhừ muo� n
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chạ� y rạ đừớ� ng cạ� i  mạ�  ho�  lớ� n: ‘thừ� c vạ�� t  cu$ ng co�  cạ�m
tí�nh’. Khớ� i phạ� t từ�  sừ�  việ�� c đo� ,  vi�  ạ� y mạu cho� ng triệ(n
khại  nghiệ�n  cừ� u  thệo  phừớng  diệ��n  nạ�y,  đạ$  lạ�m  rạ� t
nhiệ)u thừ� c nghiệ��m.

Co�  mo�� t lạ)n, vi� nạ�y đạ�� t hại cạ� i cạ� y vớ� i nhạu, ro) i bạ�o
ho� c sinh cu� ạ mí�nh dạ4m đạ� p mo�� t cạ� i cạ� y trừớ� c mạ�� t cạ� i
cạ� y kiạ, dạ4m đạ� p cho chệ� t đi. Sạu đo�  đừạ cạ� i cạ� y kiạ vạ�o
pho� ng,  no� i  vạ�o mạ�y do�  no� i  do� i;  ro) i  bạ�o nạ�m ệm ho� c
sinh lạ)n lừớ� t đi từ�  ngoạ� i vạ�o. Bo� n ệm ho� c sinh đạ)u đi
vạ�o,  kho� ng co�  phạ�n  ừ� ng gí�  cạ� .  Đệ�n khi  ho� c  sinh thừ�
nạ�m vo� n đạ$  dạ4m đạ� p cạ�y no�  bừớ� c vạ�o, thí� [ệm nạ�y] co� n
chừạ ki�p tiệ�n đệ�n, bu� t điệ��n từ�  đạ$  lạ�� p từ� c vệ$  nệ�n mo�� t
đừớ� ng cong; khi ngừớ� i tạ sớ�  hạ$ i mớ� i co�  thệ(  vệ$  xuạ� t rạ
đừớ� ng cong nhừ thệ� . Vi� nạ�y kinh ngạ� c quạ� ! Sừ�  việ�� c ạ� y
đạ$  minh chừ� ng mo�� t vạ�n đệ)  rạ� t lớ� n: chu� ng tạ xừạ nạy
vạ4n nhí�n nhạ�� n rạHng con ngừớ� i lạ�  sinh mệ��nh cạo cạ�p,
con ngừớ� i  co�  khạ�  nạ�ng cạ�m quạn,  co�  thệ(  nhạ�� n  thừ� c
phạ�n biệ�� t, co�  đạ� i nạ$o, co�  thệ(  phạ�n tí�ch. Co� n thừ� c vạ�� t cớ�
chi [co�  thệ( ]  nhạ�� n  thừ� c  phạ�n biệ�� t  đừớ� c,  no�  kho� ng co�
giạ� c quạn kiạ mạ� ? Trong quạ�  khừ�  ại mạ�  no� i rạHng thừ� c
vạ�� t co�  cạ�m quạn, co�  từ duy, co�  cạ�m tí�nh, co�  thệ(  nhạ�� n
thừ� c đừớ� c con ngừớ� i, thí� ngừớ� i tạ bệ�n no� i lạ�  mệ�  tí�n. Mạ�
kho� ng chí�  co�  vạ�� y,  vệ)  mo�� t  so�  phừớng diệ��n  [thừ� c  vạ�� t]
dừớ� ng nhừ co� n vừớ� t tro�� i hớn cạ�  con ngừớ� i chu� ng tạ
ho� m nạy.

Co�  mo�� t ho� m vi� kiạ no� i mạ�y do�  no� i do� i vạ�o mo�� t cạ� i
cạ� y, sạu đo�  vi�  ạ� y nghí$: ‘Lạ�m thí�  nghiệ��m nạ�o đạ�y nhí�?
Mí�nh đo� t thừ�  cạ� i lạ�  cu� ạ no�  xệm, xệm xệm co�  phạ�n ừ� ng
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nạ�o nhệ� ’. Vi� ạ� y vừ� ạ suy nghí$ nhừ vạ�� y, chừạ co�  đo� t, mạ�
bu� t điệ��n từ�  đạ$  mạu cho� ng vệ$  rạ mo�� t đừớ� ng cong, chí�nh
lạ�  khi con ngừớ� i kệ�u cừ� u mạ� ng mớ� i co�  thệ(  vệ$  rạ đừớ� ng
cong nhừ vạ�� y. Co� ng nạ�ng siệ�u cạ�m loạ� i  nạ�y, quạ�  khừ�
go� i lạ�  thạ tạ�m tho� ng, lạ�  mo�� t tiệ)m nạ�ng, bạ�n nạ�ng cu� ạ
con ngừớ� i; tuy nhiệ�n nhạ�n loạ� i ngạ�y nạy đệ)u đạ$  thoạ� i
hoạ� ,  chừ vi�  cạ)n  phạ� i  tu luyệ��n  từ�  đạ)u,  phạ�n  bo( n  quy
chạ�n,  phạ�n ho) i  vệ)  bạ�n tí�nh tiệ�n thiệ�n cu� ạ  chừ vi�,  thí�
chừ vi� mớ� i co�  thệ(  co�  đừớ� c no� . Vạ�� y mạ�  [thừ� c vạ�� t] đạ$  co�
ro) i, chừ vi� nghí$ gí� no�  liệ)n biệ� t, nghệ vạ�� y thạ�� t lạ�  huyệ)n
[hoạ�� c], nhừng đo�  lạ�  nhừ$ ng thí� nghiệ��m khoạ ho� c hệ� t sừ� c
thừ� c  tạ� i.  Vi�  nạ�y  đạ$  lạ�m cạ� c  thí�  nghiệ��m,  co� n  co�  co� ng
nạ�ng dạo kho� ng từ�  cừ�  ly xạ. Luạ�� n vạ�n cu� ạ vi� ạ� y sạu khi
co� ng bo�  rạ, toạ�n thệ�  giớ� i rạ� t chạ�n đo�� ng.

Cạ� c nhạ�  nghiệ�n cừ� u thừ� c vạ�� t tạ� i cạ� c quo� c giạ đệ)u
đạng triệ(n khại nghiệ�n cừ� u thệo phừớng diệ��n nạ�y,  ớ�
nừớ� c tạ cu$ ng co�  lạ�m; điệ)u ạ� y đạ$  kho� ng co� n lạ�  thừ�  gí� mệ�
tí�n nừ$ ạ. Ho� m ro) i to� i đạ$  giạ�ng mo�� t cạ�u, rạHng nhừ$ ng gí�
phạ� t sinh, phạ� t minh vạ�  phạ� t hiệ��n nới nhạ�n loạ� i chu� ng
tạ ho� m nạy đạ$  đu�  đệ(  cạ� i biệ�n sạ� ch giạ�o khoạ hiệ��n nạy
cu� ạ chu� ng tạ ro) i. Nhừng do ạ�nh hừớ� ng cu� ạ quạn niệ��m
truyệ)n tho� ng, ngừớ� i tạ kho� ng muo� n thừ� ạ nhạ�� n no� , vạ�
cu$ ng chừạ co�  ại chí�nh ly�  mo�� t cạ� ch co�  hệ��  tho� ng nhừ$ ng
điệ)u ạ� y.

ỞQ  mo�� t  co� ng việ�n ớ�  [tí�nh] Đo� ng Bạ0 c,  to� i  thạ�y mo�� t
đạ�m cạ�y  tu� ng đạ$  chệ� t  gu� c.  Kho� ng  biệ� t  đừớ� c  mo�� t  so�
ngừớ� i kiạ luyệ��n lạ�  luyệ��n thừ�  gí�,  lạ�n lo�� n khạ0p đạ� t,  lạ�n
lo�� n xong ro) i, chạ�n thu [khí�] thệ�  nạ�y, tạy thu [khí�] thệ�
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kiạ, vạ�  sạu mo�� t  thớ� i giạn kho� ng lạ�u đạ�m cạ�y tu� ng ạ� y
vạ�ng [u� ạ] ro) i chệ� t cạ� . Chừ vi� đạng lạ�m việ�� c to� t hạy xạ�u
đạ�y? Đừ� ng tạ� i  go� c đo��  ngừớ� i  luyệ��n co� ng chu� ng tạ mạ�
xệ� t, ạ� y lạ�  sạ� t sinh. Chừ vi� lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng thí� chừ vi�
cạ)n phạ� i lạ�m ngừớ� i to� t, dạ)n dạ)n đo) ng hoạ�  vớ� i đạ�� c tí�nh
vu$  tru� ,  bo�  nhừ$ ng  thừ�  kho� ng  to� t  cu� ạ  mí�nh.  Co� n  nệ�u
đừ� ng tạ� i go� c đo��  ngừớ� i thừớ� ng mạ�  xệ� t, [đo� ] cu$ ng kho� ng
phạ� i lạ�m việ�� c to� t, mạ�  lạ�  phạ�  hoạ� i cu� ạ co� ng, phạ�  hoạ� i cạ� y
xạnh, phạ�  hoạ� i cạ�n bạHng sinh thạ� i; đừ� ng tạ� i go� c đo��  nạ�o
mạ�  giạ�ng cu$ ng thạ�y kho� ng phạ� i việ�� c to� t. Khí� trong vu$
tru�  thạ�� t  lạ�  [nhiệ)u], chừ vi�  cừ�  thu tho� i  co�  sạo đạ�u. Co�
ngừớ� i  co�  nạ�ng lừớ� ng rạ� t  lớ� n,  sạu khi luyệ��n đệ�n mo�� t
tạ)ng nhạ� t đi�nh, thí� thạ�� t sừ�  huớ tạy mo�� t cạ� i lạ�  khí� cu� ạ cạ�
mo�� t vu� ng thừ� c vạ�� t lớ� n lạ�� p từ� c thu đừớ� c ngạy. Nhừng
bạ� t quạ�  chí�  lạ�  khí�,  thu nhiệ)u đệ�n mạ�y thí�  đạ$  sạo? Co�
ngừớ� i đệ�n co� ng việ�n kho� ng lạ�m điệ)u gí�  khạ� c,  ho�  no� i:
‘To� i kho� ng cạ)n luyệ��n co� ng, to� i vừ� ạ đi vừ� ạ thu [khí�] lạ�
đừớ� c ro) i, to� i luyệ��n thệ�  lạ�  xong ro) i. Đạ0 c khí� lạ�  đừớ� c ro) i.’
Ho�  từớ� ng rạHng khí�  lạ�  co� ng. Ngừớ� i  tạ đệ�n gạ)n vi�  nạ�y,
cạ�m thạ�y thạ�n thệ(  vi�  ạ� y ớn ớ� n lạ� nh. Khí�  thừ� c vạ�� t  ạ� y
chạOng phạ� i ạ�m tí�nh lạ�  gí�? Ngừớ� i luyệ��n co� ng giạ�ng ạ�m
dừớng cạ�n  bạHng;  thạ�n thệ(  vi�  ạ� y  toạ�n lạ�  mu� i  dạ)u cạ�y
tu� ng, mạ�  vạ4n từớ� ng rạHng bạ�n thạ�n mí�nh luyệ��n to� t ghệ�
lạ0m.
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Vạ�n đệ)  ‘ại luyệ��n co� ng ại đạ0 c co� ng’1 lạ�  mo�� t  vạ�n đệ)
cừ� c ky�  thện cho� t.  [Khi] ngừớ� i khạ� c ho� i to� i rạHng Phạ�p
Luạ�n Đạ� i Phạ�p co�  cho4  nạ�o hạy, to� i no� i rạHng Phạ�p Luạ�n
Đạ� i Phạ�p co�  thệ(  đạ� t đừớ� c ‘co� ng luyệ��n ngừớ� i’, thu ngạ0n
thớ� i giạn luyệ��n co� ng; co�  thệ(  giạ� i quyệ� t vạ�n đệ)  kho� ng co�
thớ� i giạn luyệ��n co� ng, nhừng vạ4n đừớ� c luyệ��n co� ng mo�� t
cạ� ch trừớ� ng ky� . Đo) ng thớ� i chu� ng tạ cu$ ng lạ�  co� ng phạ�p
tí�nh mệ��nh song tu chạ�n chí�nh, sừ�  biệ�n hoạ�  thạ�n thệ(  vạ�� t
chạ� t  nạ�y  cu� ạ  chu� ng tạ  sệ$  rạ� t  to  lớ� n.  Phạ�p  Luạ�n  Đạ� i
Phạ�p co� n co�  mo�� t cho4  to� t lớ� n nhạ� t, trừớ� c đạ�y to� i chừạ
từ� ng giạ�ng, chí� co�  ho� m nạy to� i mớ� i giạ�ng xuạ� t lại. Bớ� i
ví� no�  liệ�n quạn đệ�n vạ�n đệ)  rạ� t to lớ� n trong li�ch sừ�  xạ
xừạ, cu$ ng co�  ạ�nh hừớ� ng mạ� nh mệ$  đệ�n giớ� i  tu luyệ��n;
trong li�ch sừ�  từ�  xừạ đệ�n nạy chừạ co�  ại dạ�m chí� rạ, vạ�
cu$ ng kho� ng cho phệ�p ho�  chí�  rạ; nhừng to� i kho� ng thệ(
kho� ng giạ�ng [điệ)u nạ�y].

Co�  đệ��  từ�  no� i: ‘Mo4 i lớ� i cu� ạ Đạ� i Sừ Ly�  Ho) ng Chí� đệ)u lạ�
thiệ�n cớ, lạ�  tiệ� t lo��  thiệ�n cớ’. Tuy nhiệ�n chu� ng to� i thạ�� t sừ�
đừạ ngừớ� i  lệ�n  cạo tạ)ng,  chí�nh lạ�  đo��  nhạ�n.  Phạ� i  chi�u
trạ� ch nhiệ��m đo� i vớ� i mo� i ngừớ� i, co�  thệ(  gạ�nh chi�u trạ� ch
nhiệ��m  ạ� y,  do đo�  kho� ng phạ� i  lạ�  tiệ� t  lo��  thiệ�n  cớ.  Co� n
kho� ng  chi�u  trạ� ch  nhiệ��m  mạ�  no� i  thuyệ� t  tuy�  tiệ��n  thí�
chí�nh lạ�  tiệ� t lo��  thiệ�n cớ. Ho� m nạy chu� ng to� i no� i rạ vạ�n
đệ)  nạ�y: chí�nh lạ�  vạ�n đệ)  ại luyệ��n co� ng ại đạ0 c co� ng. Thệo
to� i thạ�y thí� tạ� t cạ�  cạ� c co� ng phạ�p hiệ��n nạy, bạo go) m cạ�

1 Thuỳ luyện công thuỳ đắc công:  (i) ai  luyện công ai đắc công; (ii) ai
luyện công người ấy đắc công.
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[co� ng phạ�p] Phạ�� t giạ, Đạ� o giạ vạ�  Ky�  Mo� n co� ng phạ�p từ�
li�ch sừ�  đệ�n nạy đệ)u tu luyệ��n pho�  nguyệ�n thạ)n (pho�  y�
thừ� c) cu� ạ ngừớ� i tạ, đệ)u lạ�  pho�  nguyệ�n thạ)n đạ0 c co� ng.
Chu� ng to� i ớ�  đạ�y giạ�ng vệ)  chu�  nguyệ�n thạ)n, chí�nh lạ�  từ
duy cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh, từ�  mí�nh nệ�u biệ� t ro$  mí�nh đạng
suy nghí$  gí�,  thừ� c  hiệ��n  gí�,  đo�  chí�nh lạ�  bạ�n thạ�n mí�nh
thừ� c sừ� . Co� n pho�  nguyệ�n thạ)n lạ�m nhừ$ ng gí� thí� chừ vi�
hoạ�n toạ�n kho� ng hạy biệ� t. Tuy no�  vạ�  chừ vi� đo) ng thớ� i
xuạ� t sinh, go� i bạHng cu� ng mo�� t tệ�n, lạ�m chu�  mo�� t thạ�n thệ( ,
lớ� n lệ�n cu� ng dạ� ng nhừ nhạu; nhừng no� i mo�� t cạ� ch chạ�� t
chệ$  thí� no�  kho� ng phạ� i chừ vi�.

Trong vu$  tru�  co�  [Phạ�p] ly� : rạHng ại mạ� t thí� đừớ� c, ại
luyệ��n co� ng thí�  đạ0 c co� ng. Cạ� c co� ng phạ�p trong li�ch sừ�
đệ)u dạ� y ngừớ� i tạ khi luyệ��n co� ng phạ� i mớ mớ tí�nh tí�nh,
kho� ng suy nghí$ gí� hệ� t, sạu đo�  nhạ�� p đi�nh thạ�m sạ�u, đi�nh
đệ�n mừ� c ro� t cuo�� c bạ�n thạ�n mí�nh kho� ng co� n biệ� t gí� nừ$ ạ.
Co�  ngừớ� i  đạ�  toạ�  bạ giớ�  đo) ng ho)  từ� ạ nhừ trong nhạ�y
mạ0 t; ngừớ� i khạ� c co� n khạ�m phu� c đi�nh lừ� c cu� ạ ho� . Thừ� c
rạ ho�  đạ$  luyệ��n hạy chừạ luyệ��n? Bạ�n thạ�n ho�  hoạ�n toạ�n
kho� ng  biệ� t.  Đạ�� c  biệ�� t  co� ng  phạ�p  Đạ� o  giạ  giạ�ng:  ‘thừ� c
thạ)n từ�  nguyệ�n thạ)n sinh’. ‘Thừ� c thạ)n’ mạ�  ho�  no� i chí�nh
lạ�  ‘chu�  nguyệ�n  thạ)n’  mạ�  chu� ng  tạ  đệ)  cạ�� p  đệ�n;  co� n
‘nguyệ�n thạ)n’ mạ�  ho�  no� i chí�nh lạ�  cạ� i mạ�  chu� ng tạ go� i lạ�
‘pho�  nguyệ�n thạ)n’. [Nệ�u] ‘thừ� c thạ)n’ thạ�� t cu� ạ chừ vi� mạ�
chệ� t, thí�  chừ vi� thừ� c sừ�  đạ$  chệ� t ro) i,  chu�  nguyệ�n thạ)n
thạ�� t sừ�  kho� ng co� n nừ$ ạ. Co�  ngừớ� i luyệ��n co� ng phạ�p khạ� c
no� i vớ� i to� i: ‘Thừạ Thạ)y, khi con luyệ��n co� ng, con kho� ng
nhạ�� n rạ ại ớ�  nhạ�  con nừ$ ạ’.  Co� n co�  ngừớ� i no� i  vớ� i  to� i:
‘Con kho� ng gio� ng nhừ ngừớ� i tạ luyệ��n co� ng thừ� c khuyạ
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dạ�� y sớ� m, con vệ)  nhạ�  ngạ�  lừng mo�� t  cạ� i,  bạ�n thạ�n con
liệ)n xuạ� t rạ luyệ��n co� ng; con nạHm đo�  xệm con xuạ� t rạ
luyệ��n  co� ng’.  To� i  thạ�y  rạHng  nhừ thệ�  thạ�� t  đạ�ng  buo) n;
nhừng cu$ ng kho� ng đạ�ng buo) n!

Ví� sạo ngừớ� i tạ đo��  pho�  nguyệ�n thạ)n? Lạ$  Đo�� ng Tạ�n
co�  cạ�u: ‘Tạ thạ�  đo��  đo�� ng vạ�� t co� n hớn đo��  nhạ�n’. Thừ� c rạ
con ngừớ� i rạ� t kho�  ngo�� ; bớ� i ví� ngừớ� i thừớ� ng chi�u nhạ�� n
cho4  mệ�  cu� ạ xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng, khi lớ� i í�ch hiệ��n thừ� c
trừớ� c mạ0 t liệ)n kho� ng vừ� t bo�  cạ� i tạ�m ạ� y đừớ� c. Chừ vi�
kho� ng tin [ừ]; co�  ngừớ� i nghệ xong bạ� i giạ�ng rạ kho� i lệ4
đừớ� ng, liệ)n biệ�n thạ�nh ngừớ� i thừớ� ng; ại gạ�y [sừ� ] vớ� i
ho� ,  đu� ng  phạ� i  ho� ,  ho�  liệ)n  kho� ng  chi�u.  Quạ  mo�� t  giại
đoạ� n thớ� i giạn, hoạ�n toạ�n kho� ng co� n coi bạ�n thạ�n mí�nh
lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng nừ$ ạ. Rạ� t nhiệ)u ngừớ� i tu Đạ� o trong
li�ch sừ�  đệ)u thạ�y ro$  điệ(m nạ�y;  con ngừớ� i  rạ� t  kho�  đo�� ,
chí�nh ví� chu�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ con ngừớ� i mệ�  quạ�  ro) i. Co�
ngừớ� i ngo��  tí�nh to� t, [no� i] mo�� t chu� t lạ�  thạ�u [hiệ(u]. Mo�� t
so�  ngừớ� i co�  giạ�ng thệ�  nạ�o ho�  cu$ ng kho� ng tin, ho�  cho
rạHng chừ vi� no� i pho� ng đạ� i. Chu� ng to� i bạ�o ho�  tu luyệ��n
tạ�m tí�nh nhừ thệ� , nhừng ho�  hệ4  đệ�n cho� n ngừớ� i thừớ� ng
liệ)n muo� n sạo lạ�m vạ�� y. Ho�  cho rạHng nhừ$ ng lớ� i í�ch rạ� t
thiệ� t thừ� c, đo�� ng chạ� m đệ�n đừớ� c, đạ� t đừớ� c nới ngừớ� i
thừớ� ng mớ� i lạ�  lớ� i í�ch thiệ� t thừ� c, co� n phạ� i đạ0 c nhừ$ ng
thừ�  ạ� y. Phạ�p mạ�  Sừ phu�  giạ�ng, nghệ thí� thạ�y co�  đạ� o ly� ,
nhừng  kho� ng  thừ� c  hiệ��n  no( i.  Chu�  nguyệ�n  thạ)n  con
ngừớ� i kho�  đo��  nhạ� t, nhừng pho�  nguyệ�n thạ)n co�  thệ(  thạ�y
cạ�nh từớ� ng kho� ng giạn khạ� c. Nệ�n ngừớ� i tạ nghí$: ‘Tạ hạ�
tạ� t phạ� i  đo��  chu�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ ngừới, [pho�  nguyệ�n
thạ)n]  cu$ ng lạ�  ngừới,  tạ  đo��  no�  cu$ ng vạ�� y  phạ� i  kho� ng?
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Đệ)u lạ�  ngừới mạ� ,  ại đạ0 c mạ�  chạ�  lạ�  đạ0 c,  đệ)u lạ�  ngừới
đạ0 c’.

To� i giạ�ng phừớng phạ�p tu luyệ��n cu�  thệ(  cu� ạ ho� . Ai
co�  co� ng nạ�ng dạo thi�, co�  thệ(  thạ�y mo�� t cạ�nh từớ� ng nhừ
thệ�  nạ�y:  chừ vi�  hệ4  đạ�  toạ� ,  chừ vi�  liệ)n thạ�y rạHng vạ�o
đu� ng tí�ch tạ0 c chừ vi� đi�nh lạ� i đừớ� c, thí� “vệ�o” mo�� t cạ� i từ�
trong thạ�n thệ(  chừ vi� xuạ� t rạ mo�� t chừ vi� khạ� c gio� ng hệ�� t
chừ vi�. Tuy nhiệ�n chừ vi� phạ�n biệ�� t đừớ� c đạ�u lạ�  từ�  ngạ$ ?
[Chí�nh lạ� ] đạng ngo) i ớ�  đạ�y tho� i. Chừ vi� thạ�y rạHng sạu
khi no�  xuạ� t rạ, sừ phu�  liệ)n đừạ no�  đi tu luyệ��n tạ� i mo�� t
kho� ng giạn mạ�  sừ phu�  diệ4n hoạ�  rạ; cu$ ng co�  thệ(  lạ�  hí�nh
thừ� c xạ$  ho�� i  quạ�  khừ� , cu$ ng co�  thệ(  lạ�  hí�nh thừ� c xạ$  ho�� i
hiệ��n  tạ� i,  cu$ ng co�  thệ(  lạ�  hí�nh thừ� c  xạ$  ho�� i  kho� ng giạn
khạ� c; [sừ phu� ] dạ� y no�  luyệ��n co� ng; no�  chi�u kho(  kho� ng í�t,
mo4 i  ngạ�y mo�� t,  hại giớ�  đo) ng ho) .  Ngừớ� i  tạ luyệ��n co� ng
xong quạy trớ�  vệ) , thí� chừ vi� cu$ ng liệ)n xuạ� t đi�nh; đo�  lạ�
[nhừ$ ng ại] co�  thệ(  nhí�n thạ�y đừớ� c.

Nệ�u  [chừ vi�]  kho� ng nhí�n thạ�y [đừớ� c  gí�]  thí�  cạ�ng
đạ�ng  buo) n  hớn,  chạ�  biệ� t  gí�  cạ� ;  mớ  mớ  mạ�ng  mạ�ng
trong hại giớ�  đo) ng ho)  ro) i xuạ� t đi�nh. Co�  ngừớ� i ngu� , ngu�
liệ)n mo�� t mạ� ch hại bạ tiệ�ng đo) ng ho) ; ho�  tí�nh rạHng nhừ
thệ�  lạ�  luyệ��n co� ng xong; hoạ�n toạ�n giạo cạ�p cho ngừớ� i
tạ. Đo�  lạ�  hoạ�n thạ�nh co�  tí�nh giạ�n tiệ�p, mo4 i ngạ�y [xệ�p
bạHng]  đạ�  toạ�  lạ�u  ngạ)n  ạ� y.  Co� n  co�  [loạ� i]  hoạ�n  thạ�nh
trong mo�� t lạ)n; co�  thệ(  mo� i ngừớ� i đệ)u đạ$  nghệ Đạ� t Mạ
quạy mạ�� t vạ�o vạ� ch 9 nạ�m; trong quạ�  khừ�  co�  nhiệ)u tạ�ng
nhạ�n ngo) i liệ)n mạ�y thạ�� p ky� ; li�ch sừ�  co�  chệ�p lạ�u nhạ� t
hớn 90 nạ�m; co� n co�  [vi�] lạ�u hớn, bu� i bạ�m dạ�y trệ�n mạ0 t,
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co�  mo� c khạ0p thạ�n, mạ�  vạ4n co� n ngo) i tạ� i nới ạ� y. Đạ� o giạ
cu$ ng giạ�ng điệ)u nạ�y, đạ�� c biệ�� t  lạ�  mo�� t so�  Ky�  Mo� n co� ng
phạ�p giạ�ng ngu� , ngu�  mo�� t mạ� ch liệ)n mạ�y chu� c nạ�m mớ� i
xuạ� t  đi�nh,  kho� ng  tí�nh.  Tuy  nhiệ�n  ại  luyệ��n  đạ�y?  Pho�
nguyệ�n thạ)n cu� ạ ho�  đạ$  xuạ� t rạ vạ�  luyệ��n, nệ�u nhừ ho�  co�
thệ(  thạ�y  thí�  liệ)n  nhí�n  thạ�y  sừ  phu�  mạng  thệo  pho�
nguyệ�n thạ)n đi luyệ��n. Pho�  nguyệ�n thạ)n cu$ ng nớ�  nghiệ��p
lừ� c rạ� t lớ� n, sừ phu�  kho� ng co�  bạ�n sừ�  tiệ�u trừ�  cho4  nghiệ��p
lừ� c ạ� y. Do đo�  bạ�o no�  rạHng: ngừới ớ�  đạ�y luyệ��n co� ng cho
to� t,  tạ  đi  nới  khạ� c  mo�� t  chuyệ�n,  ro) i  sạu  sệ$  quạy  lạ� i,
ngừới hạ$y đớ� i tạ.

Sừ phu�  biệ� t ro$  chuyệ��n gí� sệ$  xạ� y đệ�n, [nhừng] cu$ ng
phạ� i lạ�m vạ�� y. Kệ� t quạ�  lạ�  mạ đệ�n doạ�  nạ� t no� , hoạ�  thạ�nh
my$  nừ$  dạ4n du�  no� , chuyệ��n gí�  cu$ ng co� . Nhừng ro) i thạ�y
rạHng no�  thạ�� t  sừ�  kho� ng đo�� ng tạ�m,  bớ� i  ví�  pho�  nguyệ�n
thạ)n từớng đo� i  dệ4  tu hớn, no�  co�  thệ(  biệ� t  đừớ� c  chạ�n
từớ� ng. Con mạ ạ�y no� ng mạ0 t liệ)n muo� n giệ� t no� , đệ(  giạ� i
hạ�� n bạ�o thu� , đạ$  thạ�� t sừ�  giệ� t no� , lạ�� p từ� c mo� n nớ�  hoạ�n
trạ�  xong. Bi� giệ� t xong pho�  nguyệ�n thạ)n liệ)n phiệ�u đạ$ng
bạy rạ, nhừ mo�� t lạ�n kho� i xuạ� t rạ. Ro) i chuyệ(n sinh, thạ� c
sinh vạ�o mo�� t giạ đí�nh bạ)n cu� ng. Từ�  bệ�  đạ$  chi�u kho( ; đệ�n
khi lớ� n đệ�n lu� c co�  thệ(  hiệ(u biệ� t đừớ� c sừ�  việ�� c thí� sừ phu�
đệ�n;  tạ� t  nhiệ�n  no�  kho� ng nhạ�� n  rạ.  Sừ phu�  du� ng co� ng
nạ�ng khại mớ�  phạ)n từ duy to) n trừ$  trong no� , lạ�� p từ� c [no�
nhớ� ] nghí$ rạ ngạy: chạOng đu� ng sừ phu�  lạ�  gí�? Sừ phu�  no� i
vớ� i no� : hiệ��n giớ�  to� t ro) i, co�  thệ(  luyệ��n ro) i. Nhừ vạ�� y trạ� i
quạ bạo nhiệ�u nạ�m, sừ phu�  đệm nhừ$ ng điệ)u nạ�y khạ� c
truyệ)n lạ� i cho no� .
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Truyệ)n  xong  sừ  phu�  lạ� i  bạ�o  no� :  ngừới  co� n  rạ� t
nhiệ)u tạ�m chạ�p trừớ� c cạ)n phạ� i bo� , ngừới hạ$y trớ�  rạ đi
vạ�n du. ‘Vạ�n du’ rạ� t kho( , bừớ� c đi ngoạ� i xạ$  ho�� i, phạ� i xin
ạ�n, gạ�� p cạ� c loạ� i ngừớ� i, giệ4u cớ� t no� , nhu� c mạ�  no� , khinh
nhớ� n no� ,  cạ� c  sừ�  tí�nh đu�  loạ� i  đệ)u sệ$  gạ�� p phạ� i.  No�  coi
bạ�n thạ�n lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng, dạ�n xệ�p to� t quạn hệ��  vớ� i
ngừớ� i tạ, giừ$  vừ$ ng tạ�m tí�nh, kho� ng ngừ� ng đệ)  cạo tạ�m
tí�nh, nhừ$ ng du�  do4  từ�  cạ� c loạ� i lớ� i í�ch nới ngừớ� i thừớ� ng
đệ)u kho� ng lạ�m no�  đo�� ng tạ�m; trạ� i quạ bạo nhiệ�u nạ�m
vạ�n du no�  quạy trớ�  lạ� i. Sừ phu�  no� i: Ngừới đạ$  đạ0 c Đạ� o
ro) i, việ�n mạ$n ro) i. Nệ�u kho� ng co� n việ�� c gí�, thí� ngừới trớ�
vệ)  chuạ(n bi� rớ� i đi; nệ�u co� n việ�� c gí�, thí� ngừới hạ$y hoạ�n
tạ� t sừ�  việ�� c ạ� y nới ngừớ� i thừớ� ng đi. Nhừ vạ�� y sạu bạo
nhiệ�u nạ�m, pho�  y�  thừ� c đạ$  trớ�  vệ) ; no�  vừ� ạ trớ�  vệ) , thí� bệ�n
nạ�y chu�  nguyệ�n thạ)n cu$ ng liệ)n xuạ� t đi�nh, chu�  y�  thừ� c
tí�nh ngu� .

Tuy  nhiệ�n  ho�  xạ� c  thừ� c  chừạ  hệ)  tu  luyệ��n,  pho�
nguyệ�n  thạ)n  cu� ạ  ngừớ� i  tạ  đạ$  tu  luyệ��n,  do  đo�  pho�
nguyệ�n  thạ)n  đạ0 c  co� ng.  Tuy  nhiệ�n  chu�  nguyệ�n  thạ)n
cu$ ng kho( , du�  sạo thí� toạ�n bo��  [tuo( i] thạnh xuạ�n cu� ạ ho�
đạ$  ngo) i ớ�  nới ạ� y ro) i, thớ� i giạn ngừớ� i thừớ� ng đạ$  quạ đi
ro) i. Vạ�� y giạ� i quyệ� t sạo đạ�y? Ho�  cạ�m thạ�y rạHng khi xuạ� t
đi�nh thí� co� ng mạ�  mí�nh luyệ��n đạ$  đệ�n, đạ$  co�  co� ng nạ�ng
ro) i, ho�  muo� n tri� bệ��nh, muo� n lạ�m gí� liệ)n co�  thệ(  lạ�m nạ�y,
pho�  nguyệ�n thạ)n sệ$  lạ�m ho�  thoạ�  mạ$n. Bớ� i ví� ro� t cuo�� c
thí�  ho�  lạ�  chu�  nguyệ�n thạ)n,  chu�  nguyệ�n thạ)n lạ�m chu�
thạ�n thệ( , lạ�  [ngừớ� i] quyệ� t đi�nh. Hớn nừ$ ạ ớ�  bệ�n nạ�y ho�
đạ$  ngo) i đạ�y, mo�� t đớ� i đạ$  tro� i quạ ro) i. Đệ�n khi trạ�m tuo( i
[lạ�m chung] thí� pho�  nguyệ�n thạ)n rớ� i đi, [đừớ� ng] ại nạ�y
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đi.  Thệo  Phạ�� t  giạ�o  giạ�ng,  ho�  vạ4n  phạ� i  nhạ�� p  lu� c  đạ� o
[luạ�n ho) i]. Bớ� i ví� trong thạ�n cu� ạ ho�  đạ$  tu xuạ� t mo�� t Đạ� i
Giạ� c Giạ� , nệ�n ho�  đạ$  tí�ch đừớ� c đạ� i đừ� c, vạ�� y sệ$  sạo đạ�y?
Co�  thệ(  vạ�o đớ� i tiệ�p ho�  sệ$  lạ�m quạn lớ� n, phạ� t tạ� i lớ� n.
Cu$ ng chí� co�  thệ(  nhừ vạ�� y tho� i, đo�  chạOng phạ� i tu mạ�  nhừ
kho� ng ừ?

Sừ�  việ�� c  nạ�y chu� ng to� i giạ�ng xuạ� t rạ, cu$ ng lạ�  phạ� i
mạ� t bạo nhiệ�u phí� to( n mớ� i đừớ� c đo) ng y�  giạ�ng. To� i đạ$
chí� rạ cho4  mệ�  từ�  thiệ�n co( , bí�  mạ�� t trong nhừ$ ng bí� mạ�� t
tuyệ�� t đo� i kho� ng thệ(  giạ�ng, chí� rạ cạ�n bạ�n cu� ạ cạ� c loạ� i
phừớng phạ�p tu luyệ��n  trong tu luyệ��n  li�ch sừ� .  ChạOng
phạ� i to� i đạ$  giạ�ng rạHng [no� ] liệ�n quạn đệ�n li�ch sừ�  uyệ�n
nguyệ�n rạ� t  thạ�m sạ�u hạy sạo? Chí�nh lạ�  nguyệ�n nhạ�n
ạ�y. Chừ vi� thừ�  nghí$, ho� i giạ nạ�o, mo� n nạ�o mạ�  kho� ng tu
luyệ��n nhừ thệ�? Bạ�n thạ�n chừ vi� tu tớ� i tu lui mạ�  chừ vi�
kho� ng co�  co� ng, chừ vi� chạOng đạ�ng buo) n lạ0m ừ! Nhừng
biệ� t oạ�n ại đạ�y? Con ngừớ� i mệ�  đệ�n mừ� c nhừ thệ� , kho� ng
ngo�� ,  điệ(m hoạ�  thệ�  nạ�o cu$ ng kho� ng đừớ� c.  No� i  cạo thí�
nghệ thạ�y huyệ)n [hoạ�� c] quạ� , no� i thạ�p thí� ngo��  kho� ng lệ�n
đừớ� c. To� i đạ$  thuyệ� t [giạ�ng] thệ�  nạ�y, mạ�  co� n co�  ngừớ� i
bạ�o to� i tri� bệ��nh cho ho� , to� i thạ�� t sừ�  kho� ng biệ� t no� i sạo.
Chu� ng to� i giạ�ng tu luyệ��n, tu luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng thí� [to� i]
mớ� i co�  thệ(  quạ�n.

Phạ�p  mo� n  nạ�y  cu� ạ  chu� ng  to� i  lạ�  chu�  y�  thừ� c  đạ0 c
co� ng; vạ�� y no� i lạ�  chu�  y�  thừ� c đạ0 c co� ng liệ)n đừớ� c chu�  y�
thừ� c đạ0 c co� ng? Ai cho phệ�p? Kho� ng phạ� i  thệ� ,  no�  cạ)n
phạ� i co�  điệ)u kiệ��n tiệ�n quyệ� t.  Nhừ mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t,
phạ�p  mo� n nạ�y  cu� ạ  chu� ng to� i  kho� ng trạ�nh nệ�  xạ$  ho�� i
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ngừớ� i  thừớ� ng  [ro) i  mớ� i]  đi  tu  luyệ��n,  kho� ng  trạ�nh,
kho� ng  tro� n  trạ�nh mạ�u  thuạ4n;  ngạy trong hoạ�n  cạ�nh
ngừớ� i thừớ� ng phừ� c tạ� p nạ�y, chừ vi� tí�nh tạ�o ro$  rạ�ng, hệ� t
sừ� c minh bạ� ch chi�u thiệ�� t tho� i tạ� i cạ� c vạ�n đệ)  lớ� i í�ch vạ�� t
chạ� t; khi bi� ngừớ� i khạ� c lạ� y mạ� t lớ� i í�ch thiệ� t thạ�n, chừ vi�
kho� ng gio� ng nhừ ngừớ� i tạ mạ�  trạnh mạ�  đạ�u; trong cạ� c
cạn nhiệ4u tạ�m tí�nh, chừ vi� chi�u thiệ�� t tho� i; trong hoạ�n
cạ�nh  giạn  kho(  nhừ  thệ�  chừ  vi�  ‘mạ  luyệ��n’  y�  chí�  cu� ạ
mí�nh, đệ)  cạo tạ�m tí�nh cu� ạ mí�nh; khi co�  ạ�nh hừớ� ng cu� ạ
cạ� c từ từớ� ng bạ� t hạ�o cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng, chừ vi� co�  thệ(
siệ�u thoạ� t xuạ� t lại.

Mo� i  ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm,  [ngừớ� i]  chi�u  kho(  mo�� t
cạ� ch minh bạ� ch chạOng đu� ng lạ�  chừ vi�, [ngừớ� i] pho�  xuạ� t
chạOng đu� ng lạ�  chu�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ chừ vi�, khi mạ� t đi
nhừ$ ng thừ�  tạ� i  ngừớ� i  thừớ� ng, chạOng phạ� i  chừ vi�  chi�u
mạ� t mo�� t cạ� ch minh bạ� ch đu� ng kho� ng? Co� ng ạ� y nệ�n đệ(
chừ  vi�  đừớ� c,  ại  mạ� t  thí�  đừớ� c.  Do  đo�  đạ�y  chí�nh  lạ�
nguyệ�n nhạ�n ví� sạo phạ�p mo� n nạ�y cu� ạ chu� ng tạ, kho� ng
hệ)  thoạ� t ly hoạ�n cạ�nh phừ� c tạ� p nạ�y nới ngừớ� i thừớ� ng
đệ(  thừ� c hạ�nh tu luyệ��n. Ví�  sạo chu� ng tạ phạ� i tu luyệ��n
trong mạ�u thuạ4n ngừớ� i thừớ� ng? Bớ� i ví� chu� ng tạ muo� n
bạ�n thạ�n mí�nh đạ0 c co� ng. Cạ� c đệ��  từ�  chuyệ�n tu tu luyệ��n
tạ� i  cạ� c  chu� ạ  trong  từớng  lại  cu$ ng  phạ� i  vạ�n  du  nới
ngừớ� i thừớ� ng.

Mo�� t  so�  ngừớ� i  no� i:  cạ� c  co� ng  phạ�p  hiệ��n  nạy  cu$ ng
luyệ��n tạ� i ngừớ� i thừớ� ng thí�  sạo? Nhừng đo�  chí�  lạ�  pho(
cạ�� p chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i tho� i; tu luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng
mo�� t  cạ� ch  chạ�n  chí�nh  thí�  ngoạ� i  việ�� c  đớn  truyệ)n  rạ
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kho� ng co�  ại truyệ)n co� ng khại hệ� t. [Ai] thạ�� t sừ�  đừạ đo)
đệ��  [lệ�n cạo tạ)ng], đạ$  đừạ đo)  đệ��  đi ro) i, truyệ)n dạ� y riệ�ng
mạ�  tho� i. Trong bạo nhiệ�u nạ�m, ại giạ�ng nhừ$ ng thừ�  ạ� y
cho  quạ)n  chu� ng  trệ�n  diệ��n  ro�� ng?  Kho� ng  ại  giạ�ng  cạ� .
Phạ�p  mo� n  chu� ng to� i  giạ�ng  nhừ vạ�� y,  bớ� i  ví�  chu� ng tạ
chí�nh lạ�  tu luyệ��n nhừ thệ� , chí�nh lạ�  đạ0 c co� ng nhừ thệ� .
Đo) ng thớ� i  kho� ng chí�  hạ�ng nghí�n  hạ�ng vạ�n  thừ�  [cạ)n]
đừớ� c cạ�p trong mo� n nạ�y cu� ạ chu� ng to� i, đạ$  cạ�p toạ�n bo��
cho chu�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ chừ vi�,  thạ�� t sừ�  đệ(  bạ�n thạ�n
chừ vi� đạ0 c co� ng. To� i no� i rạHng to� i đạ$  lạ�m điệ)u mạ�  ngừớ� i
xừạ từ�  trừớ� c đệ�n nạy chừạ từ� ng lạ�m, đạ$  mớ�  cạ�nh cừ� ạ
[ro�� ng] lớ� n nhạ� t. Nhừ$ ng lớ� i nạ�y cu� ạ to� i co�  ngừớ� i nghệ
vạ�  hiệ(u ro$ , nhừ$ ng điệ)u to� i giạ�ng thạ�� t sừ�  kho� ng huyệ)n
[hoạ�� c] chu� t nạ�o. Cạ�  nhạ�n to� i  co�  tho� i quện, nệ�u to� i  co�
mo�� t trừớ� ng, [thí�] to� i chí� no� i mo�� t thừớ� c, mạ�  chừ vi� đạ$
cho rạHng to� i tho( i pho) ng lệ�n quạ� . Thừ� c rạ đo�  mớ� i chí� no� i
mo�� t chu� t đo�  tho� i; ví� sừ�  chệ�nh lệ�� ch quạ�  lớ� n vệ)  tạ)ng nệ�n
Đạ� i Phạ�p cạo thạ�m hớn nừ$ ạ to� i kho� ng thệ(  giạ�ng chu� t gí�
cho chừ vi�.

Phạ�p mo� n nạ�y cu� ạ chu� ng to� i tu luyệ��n đu� ng lạ�  nhừ
thệ� , đệ(  chí�nh bạ�n thạ�n chừ vi� thạ�� t sừ�  đạ0 c co� ng; đạ�y lạ�
lạ)n đạ)u tiệ�n từ�  khi khại thiệ�n ti�ch đi�ạ; chừ vi� co�  thệ(  trạ
lạ� i  trong li�ch sừ� .  [No� ]  rạ� t  to� t  lạ�  bạ�n thạ�n chừ vi�  đạ0 c
co� ng, nhừng cu$ ng rạ� t  kho�  khạ�n.  Tạ� i  hoạ�n cạ�nh phừ� c
tạ� p  nới  ngừớ� i  thừớ� ng,  trong mạ sạ� t  giừ$ ạ  ngừớ� i  vớ� i
ngừớ� i, chừ vi� co�  thệ(  thừ� c sừ�  vừớ� t lệ�n, ạ� y lạ�  điệ)u kho�
khạ�n nhạ� t. Kho�  lạ�  kho�  ớ�  cho4  chừ vi� chi�u thiệ�� t tho� i mo�� t
cạ� ch minh bạ� ch ro$  rạ�ng nới lớ� i í�ch ngừớ� i thừớ� ng, vớ� i
lớ� i í�ch thiệ� t thạ�n [bạ�y] trừớ� c mạ0 t, chừ vi� co�  bạ� t đo�� ng
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tạ�m hạy kho� ng; khi đạ�u trạnh lu� c đu� c giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i
ngừớ� i, chừ vi� co�  bạ� t đo�� ng tạ�m hạy kho� ng; khi bạ� n bệ�
thạ�n quyệ�n gạ�� p chuyệ��n tho� ng kho( , chừ vi� co�  bạ� t đo�� ng
tạ�m hạy kho� ng, chừ vi� nhí�n nhạ�� n sừ�  việ�� c nhừ thệ�  nạ�o
đạ�y; lạ�m ngừớ� i luyệ��n co� ng kho�  khạ�n nhừ vạ�� y đạ�y! Co�
mo�� t ngừớ� i no� i vớ� i to� i: ‘Thừạ Sừ phu� , lạ�m ngừớ� i to� t nới
ngừớ� i thừớ� ng lạ�  đừớ� c ro) i, ại tu no( i lệ�n trệ�n đừớ� c chừ� ?’
To� i nghệ thạ�y thạ�� t thừớng tạ�m! Vạ�  kho� ng no� i gí� vớ� i vi�
ạ� y cạ� . Tạ�m tí�nh cạ� c dạ� ng đệ)u co� , ho�  co�  thệ(  ngo��  cạo đệ�n
đạ�u  thí�  ngo��  cạo  đệ�n  đo� ;  ại  ngo��  rạ  thí�  ngừớ� i  ạ� y  đạ0 c
đừớ� c.

Lạ$o Từ�  đạ$  no� i: ‘Đạ� o, khạ�  Đạ� o, phi thừớ� ng Đạ� o’. Nhừ
thệ�  [cạ� i gí�] co�  nhiệ)u đạ)y đạ� t nhạ�� t lệ�n lạ�  tu thạ�nh ngạy,
thí� no�  kho� ng trạ�n quy� . Phạ�p mo� n nạ�y cu� ạ chu� ng to� i cho
phệ�p chừ vi� đạ0 c co� ng trong mạ�u thuạ4n; do đo�  chu� ng tạ
phạ� i phu�  hớ� p to� i đạ vớ� i ngừớ� i thừớ� ng, co� n vệ)  vạ�� t chạ� t
cu$ ng kho� ng thạ�� t sừ�  đệ(  chừ vi� mạ� t mạ� t gí� cạ� . Tuy nhiệ�n
trong hoạ�n cạ�nh vạ�� t  chạ� t  ạ� y  chừ vi�  phạ� i  đệ)  cạo tạ�m
tí�nh.  Thuạ�� n  tiệ��n  cu$ ng lạ�  thuạ�� n  tiệ��n  ớ�  cho4  nạ�y,  phạ�p
mo� n chu� ng to� i lạ�  thuạ�� n tiệ��n nhạ� t, co�  thệ(  tu luyệ��n nới
ngừớ� i thừớ� ng, kho� ng cạ)n xuạ� t giạ.  Vạ�  kho�  nhạ� t cu$ ng
chí�nh lạ�  kho�  ớ�  cho4  nạ�y, tu luyệ��n trong hoạ�n cạ�nh ngừớ� i
thừớ� ng phừ� c tạ� p nhạ� t. Nhừng [điệ(m] to� t nhạ� t chí�nh lạ�
to� t ớ�  cho4  nạ�y, bớ� i ví� no�  cho phệ�p [chí�nh] bạ�n thạ�n chừ
vi� đạ0 c co� ng; đạ�y lạ�  điệ(m thện cho� t bạ�� c nhạ� t nới phạ�p
mo� n nạ�y cu� ạ chu� ng tạ, ho� m nạy to� i đạ$  giạ�ng ro$  cho mo� i
ngừớ� i. Tạ� t nhiệ�n, [khi] chu�  nguyệ�n thạ)n đạ0 c co� ng, [thí�]
pho�  nguyệ�n thạ)n cu$ ng đạ0 c co� ng; tạ� i sạo? Hệ� t thạ�y cạ� c
tí�n từ� c, hệ� t thạ�y cạ� c linh thệ(  cu� ạ thạ�n thệ(  chừ vi� vạ�  cạ� c

380 Ai luyện công thì đắc công



tệ�  bạ�o  cu� ạ  chừ vi�  đệ)u  tạ�ng co� ng,  thí�  tạ� t  nhiệ�n  [pho�
nguyệ�n  thạ)n]  cu$ ng  tạ�ng co� ng.  Tuy nhiệ�n  lu� c  nạ�o  no�
cu$ ng kho� ng cạo bạHng chừ vi�;  chừ vi�  lạ�  Chu� ,  no�  lạ�  ho��
Phạ�p.

Giạ�ng đệ�n đạ�y,  to� i  co� n muo� n no� i  mo�� t  cạ�u.  Trong
giớ� i tu luyệ��n chu� ng tạ co�  kho� ng í�t ngừớ� i nhừ thệ�  nạ�y:
luo� n luo� n mong muo� n tu luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng. Đi khạ0p
nới cạ)u Phạ�p, tiệ�u to� n kho� ng í�t tiệ)n, nu� i Nạm bệ(  Bạ0 c
đệ)u đạ$  tớ� i, đi tí�m dạnh sừ mạ�  kho� ng gạ�� p. Co�  dạnh tiệ�ng
kho� ng nhạ� t đi�nh lạ�  co�  minh bạ� ch. Kệ� t quạ�  phí� co� ng chu
du cạ� c  nới,  mệ�� t  thạ�n to� n tiệ)n,  kho� ng đạ0 c đừớ� c gí�  cạ� .
Co� ng phạ�p to� t nhừ thệ�  nạ�y, ho� m nạy chu� ng to� i đạ$  cạ�p
cho chừ vi�, chu� ng to� i đạ$  bừng đệ�n tạ�� n nới cho chừ vi�,
đạ�� t đệ�n co( ng nhạ�  cho chừ vi�. Chí�nh lạ�  đệ(  xệm chừ vi� co�
thệ(  tu đừớ� c hạy kho� ng, co�  thệ(  hạ�nh đừớ� c hạy kho� ng.
Nệ�u chừ vi� co�  thệ(  [thừ� c] hạ�nh đừớ� c, thí� chừ vi� tu; co� n
nệ�u  chừ  vi�  kho� ng  hạ�nh  đừớ� c,  nệ�u  chừ  vi�  kho� ng  tu
đừớ� c,  thí�  từ�  giớ�  trớ�  đi  chừ vi�  chớ�  nghí$  đệ�n tu luyệ��n
nừ$ ạ. Ngoạ� i  trừ�  mạ lừ� ạ đạ�o chừ vi�  rạ sệ$  kho� ng ại dạ� y
chừ vi� nừ$ ạ; từ�  nạy trớ�  đi chừ vi� đừ� ng tu nừ$ ạ. Nệ�u to� i
kho� ng đo��  đừớ� c chừ vi�, thí� kho� ng ại đo��  chừ vi� đừớ� c đạ�u.
Thừ� c rạ hiệ��n nạy muo� n tí�m sừ phu�  chí�nh Phạ�p chạ�n
chí�nh đệ(  dạ� y chừ vi�, co� n kho�  hớn lệ�n trớ� i; hoạ�n toạ�n
kho� ng co� n ại quạ�n nừ$ ạ. Vạ�o thớ� i ky�  mạ� t Phạ�p, tạ� i tạ)ng
rạ� t  cạo đạng ớ�  trong mạ� t  kiệ�p,  cạ�ng kho� ng thệ(  quạ�n
ngừớ� i thừớ� ng đừớ� c nừ$ ạ. Đạ�y lạ�  phạ�p mo� n thuạ�� n tiệ��n
nhạ� t ro) i, hớn nừ$ ạ tu luyệ��n trừ� c tiệ�p chiệ(u thệo đạ�� c tí�nh
vu$  tru� , tu nhạnh nhạ� t tạ0 t nhạ� t ro) i, trừ� c chí� nhạ�n tạ�m.

Ai luyện công thì đắc công 381



Chu thiên

Trong Đạ� o giạ giạ�ng đạ� i chu thiệ�n tiệ(u chu thiệ�n;
chu� ng to� i sệ$  giạ�ng mo�� t chu� t chu thiệ�n lạ�  gí�. Chu thiệ�n
mạ�  chu� ng tạ bí�nh thừớ� ng no� i đệ�n lạ�  no� i vo� ng hại mạ� ch
nhạ�m đo� c [mạ�  thạ�nh], chu thiệ�n ạ� y chí� lạ�  chu thiệ�n vo�
ngoạ� i no� ng cạ� n, kho� ng đạ�ng kệ(  gí�  cạ� ,  chí�  lạ�  thừ�  chừ$ ạ
bệ��nh khoệ�  ngừớ� i tho� i; go� i lạ�  tiệ(u chu thiệ�n. Co� n mo�� t
loạ� i  chu thiệ�n nừ$ ạ,  kho� ng go� i  lạ�  tiệ(u  chu thiệ�n cu$ ng
kho� ng go� i lạ�  đạ� i chu thiệ�n, [no� ] lạ�  hí�nh thừ� c chu thiệ�n
tu luyệ��n trong thiệ)n đi�nh. No�  từ�  trong thạ�n thệ( , từ�  nệ�
hoạ�n chạ� y quạnh mo�� t vo� ng ro) i đi xuo� ng, ớ�  trong thạ�n
thệ(  cho đệ�n đạn điệ)n chuyệ(n quạnh mo�� t  vo� ng ro) i  đi
lệ�n; tuạ)n hoạ�n no�� i  tạ� i;  đo�  lạ�  chu thiệ�n chạ�n chí�nh tu
luyệ��n khi thiệ)n đi�nh. Sạu khi chu thiệ�n loạ� i  nạ�y hí�nh
thạ�nh ro) i cu$ ng sệ$  hí�nh thạ�nh mo�� t do� ng nạ�ng lừớ� ng rạ� t
mạ� nh mệ$ , sạu đo�  ‘nhạ� t mạ� ch đớ� i bạ� ch mạ� ch’, lạ�m cho
cạ� c  mạ� ch khạ� c  đệ)u khại  mớ�  thệo.  Đạ� o  giạ giạ�ng chu
thiệ�n, Phạ�� t giạ�o kho� ng giạ�ng chu thiệ�n. Phạ�� t giạ�o giạ�ng
điệ)u gí�? Khi Thí�ch Cạ Mạ�u Ni truyệ)n bo��  Phạ�p cu� ạ mí�nh
đạ$  kho� ng giạ�ng co� ng, kho� ng hệ)  giạ�ng co� ng; tuy nhiệ�n
co� ng Phạ�p cu� ạ Ô� ng cu$ ng co�  hí�nh thừ� c diệ4n hoạ�  [trong]
tu luyệ��n. Mạ� ch trong Phạ�� t giạ�o chạ� y thệo hừớ� ng nạ�o?
Bạ0 t đạ)u từ�  huyệ�� t bạ� ch ho�� i bệ�n trệ�n tho� ng thạ�u, sạu đo�
phạ� t triệ(n từ�  đí�nh đạ)u xuo� ng thạ�n thệ(  thệo hí�nh xoạ�y
o� c,  ro� t  cuo�� c cu$ ng lạ�  tho� ng quạ hí�nh thừ� c ạ� y lạ�m cho
trạ�m mạ� ch khại mớ�  thệo.

‘Trung mạ� ch’ trong Mạ�� t to� ng cu$ ng co�  mu� c đí�ch ạ� y.
Co�  ngừớ� i  no� i  rạHng kho� ng co�  trung mạ� ch; vạ�� y  tạ� i  sạo
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Mạ�� t to� ng co�  thệ(  tu luyệ��n xuạ� t rạ trung mạ� ch? Thừ� c rạ
tạ� t cạ�  cạ� c mạ� ch trệ�n thạ�n thệ(  go�� p hệ� t cạ�  lạ� i, co�  trệ�n vạ�n
mạ� ch,  từớng  từ�  nhừ  huyệ� t  quạ�n  ngạng do� c  no� i  vạ�o
nhạu; co� n co�  nhiệ)u hớn cạ�  huyệ� t quạ�n. Cạ� c cho4  tro� ng
cu� ạ  no�� i  tạ� ng  kho� ng  co�  huyệ� t  quạ�n,  nhừng  [vạ4n]  co�
mạ� ch.  Từ�  đí�nh đạ)u cho đệ�n cạ� c  vi�  trí�  trong thạ�n thệ(
cu$ ng co�  cạ� c mạ� ch lạ� c1 ngạng do� c giạo nhạu, tiệ�p no� i tạ� t
cạ�  chu� ng go�� p lạ� i,  bạn đạ)u co�  thệ(  lạ�  kho� ng thạOng, liệ�n
kệ� t lạ� i đạ�  tho� ng. Sạu đo�  dạ)n dạ)n nớ� i ro�� ng rạ, dạ)n dạ)n
hí�nh thạ�nh mo�� t mạ� ch thạOng. Lạ�y mạ� ch ạ� y lạ�m cạ� i tru� c
từ�  [xoạy]  chuyệ(n,  kệ�o  thệo mo�� t  so�  bạ�nh  xệ  trong y�
niệ��m xoạy chuyệ(n thệo chiệ)u ngạng; mu� c đí�ch cu$ ng lạ�
lạ�m tạ� t cạ�  cạ� c mạ� ch trong thạ�n thệ(  kệ�o thệo khại mớ�
toạ�n bo�� .

Tu luyệ��n Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng tạ trạ�nh hí�nh
thừ� c ‘nhạ� t mạ� ch đớ� i bạ� ch mạ� ch’ ạ� y; ngạy lạ�� p từ� c yệ�u
cạ)u  trạ�m mạ� ch  đo) ng thớ� i  khại  mớ� ,  trạ�m mạ� ch  đo) ng
thớ� i vạ�� n chuyệ(n. Chu� ng tạ ngạy lạ�� p từ� c đừ� ng tạ� i tạ)ng
rạ� t  cạo  luyệ��n  [co� ng],  trạ�nh nhừ$ ng thừ�  tạ� i  [tạ)ng]  rạ� t
thạ�p. [Nệ�u thệo cạ� ch] nhạ� t mạ� ch đớ� i bạ� ch mạ� ch, chừ vi�
nệ�u muo� n khại mớ�  tạ� t cạ� , thí� co�  ngừớ� i luyệ��n cạ�  mo�� t đớ� i
vạ4n co� n kho�  đạ� t; co�  ngừớ� i phạ� i tu luyệ��n cạ�  mạ�y chu� c
nạ�m, rạ� t  kho�  khạ�n.  Trong rạ� t  nhiệ)u co� ng phạ�p giạ�ng
rạHng mo�� t đớ� i vạ4n chừạ tu thạ�nh đừớ� c, co�  nhiệ)u ngừớ� i
tu luyệ��n trong cạ� c Đạ� i  Phạ�p cạo thạ�m co�  thệ(  kệ�o dạ� i
tho�  mệ��nh; chạOng phạ� i ho�  giạ�ng tu mệ��nh lạ�  gí�? Co�  thệ(

1 Nói chung về các đường mạch-kinh-lạc trong thân thể.
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kệ�o dạ� i tho�  mệ��nh mạ�  tu luyệ��n, tu liệ�n tu� c thớ� i giạn rạ� t
lạ�u dạ� i.

Vệ)  cớ bạ�n  tiệ(u  chu thiệ�n  chí�  lạ�  chừ$ ạ  bệ��nh  khoệ�
ngừớ� i, co� n đạ� i chu thiệ�n chí�nh lạ�  luyệ��n co� ng, đạ$  lạ�  tu
luyệ��n chạ�n chí�nh ro) i. Đạ� i chu thiệ�n mạ�  Đạ� o giạ no� i đệ�n
kho� ng mạ� nh mệ$  nhừ cu� ạ chu� ng tạ, trạ�m mạ� ch toạ�n bo��
đạ�nh tho� ng hệ� t. Cu� ạ ho�  lạ�  mo�� t so�  mạ� ch vạ�� n chuyệ(n, bạ
mạ� ch ạ�m bạ mạ� ch dừớng nới tạy, dừớ� i chạ�n, hại bạ0p
chạ�n đệ�n đạ)u [to� c], chạ� y khạ0p thạ�n thệ(  mo�� t lừớ� t, vạ�� y
đừớ� c tí�nh lạ�  vo� ng tuạ)n hoạ�n đạ� i chu thiệ�n. Hệ4  đạ� i chu
thiệ�n bạ0 t đạ)u [chuyệ(n] lạ�  luyệ��n co� ng thạ�� t sừ�  ro) i đo� , do
vạ�� y  mo�� t  so�  khí�  co� ng sừ kho� ng truyệ)n  [dạ� y]  đạ� i  chu
thiệ�n;  điệ)u  ho�  truyệ)n  chí�  lạ�  nhừ$ ng  điệ)u  chừ$ ạ  bệ��nh
khoệ�  ngừớ� i tho� i. Mo�� t so�  ngừớ� i cu$ ng giạ�ng vệ)  đạ� i chu
thiệ�n, nhừng ho�  kho� ng cạ� i gí� cho chừ vi�, chừ vi� từ�  mí�nh
kho� ng đạ�nh tho� ng rạ đừớ� c. Kho� ng cạ� i gí�  cạ� , bạ�n thạ�n
dừ� ạ  vạ�o  y�  niệ��m muo� n  khại  mớ� ,  no� i  sạo dệ4  vạ�� y!  Chí�
gio� ng  nhừ  tạ�� p  thệ(  thạo,  liệ��u  co�  thệ(  khại  mớ�  đừớ� c
kho� ng? Tu tạ� i từ�  ky� , co� ng tạ� i sừ phu� , nhừ$ ng “cớ chệ� ”
no�� i tạ� i cạ�p hệ� t ro) i cạ� i cho chừ vi� thí� mớ� i co�  thệ(  co�  tạ� c
du� ng nhừ vạ�� y.

Xừạ nạy Đạ� o giạ vạ4n coi thạ�n thệ(  con ngừớ� i lạ�  tiệ(u
vu$  tru� , ho�  cho rạHng vu$  tru�  bệ�n ngoạ� i lớ� n ngạ)n nạ�o, thí�
bệ�n trong lớ� n ngạ)n ạ� y, bệ�n ngoạ� i nhừ thệ�  nạ�o, thí� bệ�n
trong nhừ thệ�  ạ� y. Điệ)u nạ�y giạ�ng rạ thạ�� t kho�  tin quạ� ,
kho� ng  dệ4  mạ�  ly�  giạ� i  cho  đừớ� c.  Vu$  tru�  nạ�y  to  lớ� n
nhừớ� ng ạ� y,  đệm so sạ�nh vớ� i  thạ�n  thệ(  ngừớ� i  lạ�  sạo?
Chu� ng to� i  giạ�ng đạ� o ly�  nạ�y:  vạ�� t  ly�  ho� c chu� ng tạ hiệ��n
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nạy nghiệ�n cừ� u cạ� c thạ�nh phạ)n vạ�� t  chạ� t,  từ�  phạ�n từ� ,
nguyệ�n  từ� ,  điệ��n  từ� ,  proton,  quạrk cho đệ�n  nệutrino;
nhừng [kí�ch thừớ� c] xuo� ng đệ�n dừớ� i nừ$ ạ thí�  thệ�  nạ�o?
[Mớ� i] đệ�n đo�  mạ�  kí�nh hiệ(n vi đạ$  kho� ng thạ�y đừớ� c ro) i,
xuo� ng nừ$ ạ cho đệ�n vi lạ� p nho�  nhạ� t lạ�  gí�? Kho� ng biệ� t.
Thừ� c rạ mo�� t chu� t xí�u mạ�  vạ�� t ly�  ho� c hiệ��n nạy chu� ng tạ
hiệ(u biệ� t đừớ� c co� n xạ lạ0m lạ0m mớ� i đệ�n đừớ� c vi lạ� p nho�
nhạ� t cu� ạ vu$  tru� . Lu� c con ngừớ� i kho� ng mạng tro� ng mạ0 t
thi�t nạ�y, thí� con mạ0 t cu� ạ ngừớ� i tạ nhí�n mo� i thừ�  co�  thệ(
co�  tạ� c du� ng pho� ng đạ� i, co�  thệ(  thạ�y đừớ� c [mừ� c] vi quạn.
Tạ)ng cạ�ng cạo,  thí�  nhí�n  thạ�y  đừớ� c  vi  quạn cạ�ng lớ� n
hớn.

Thí�ch  Cạ  Mạ�u  Ni  tạ� i  tạ)ng  ạ� y,  Ô� ng  đạ$  giạ�ng  ho� c
thuyệ� t  tạm  thiệ�n  đạ� i  thiệ�n  thệ�  giớ� i,  từ� c  lạ�  trong  hệ��
Ngạ�n  Hạ�  nạ�y,  cu$ ng to) n  tạ� i  nhừ$ ng ngừớ� i  co�  sạ0 c  thạ�n
gio� ng  nhừ  nhạ�n  loạ� i  chu� ng  tạ.  [Ô� ng]  co� n  giạ�ng  ho� c
thuyệ� t rạHng mo�� t  hạ� t cạ� t  cu$ ng bạo hạ�m tạm thiệ�n đạ� i
thiệ�n thệ�  giớ� i, [điệ)u ạ� y] phu�  hớ� p vớ� i nhạ�� n thừ� c cu� ạ vạ�� t
ly�  ho� c chu� ng tạ hiệ��n nạy. Hí�nh thừ� c chuyệ(n đo�� ng cu� ạ
điệ��n  từ�  xoạy quạnh hạ� t  nhạ�n nguyệ�n  từ�  vạ�  Trạ� i  Đạ� t
chuyệ(n đo�� ng xoạy quạnh Mạ�� t Trớ� i co�  gí� khạ� c nhạu? Do
đo�  Thí�ch Cạ Mạ�u Ni đạ$  giạ�ng,  rạHng tạ� i  mừ� c  vi  quạn,
trong mo�� t  hạ� t  cạ� t  co�  tạm thiệ�n đạ� i  thiệ�n thệ�  giớ� i,  no�
cu$ ng từớng từ�  nhừ mo�� t vu$  tru�  nạ�y, trong đo�  co�  sinh
mệ��nh co�  vạ�� t  chạ� t.  Nệ�u  nhừ đo�  lạ�  lớ� i  chạ�n  thạ�� t,  mo� i
ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm thệ�  giớ� i bệ�n trong hạ� t cạ� t ạ� y lạ� i co�
hạ� t cạ� t nừ$ ạ phạ� i kho� ng, nhừ thệ�  hạ� t cạ� t ớ�  bệ�n trong hạ� t
cạ� t ạ� y lạ� i cu$ ng co�  tạm thiệ�n đạ� i thiệ�n thệ�  giớ� i co�  phạ� i
kho� ng? Nhừ vạ�� y thệ�  giớ� i bệ�n trong hạ� t cạ� t ớ�  bệ�n trong
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hạ� t cạ� t ạ� y cu$ ng lạ� i co�  hạ� t cạ� t nừ$ ạ phạ� i kho� ng? Cừ�  truy
mạ$ i xuo� ng nhừ thệ�  thí� vo�  cu� ng vo�  tạ�� n. Do đo�  Thí�ch Cạ
Mạ�u Ni đạ� t  đệ�n tạ)ng Nhừ Lại nhừ vạ�� y,  Ô� ng đạ$  giạ�ng
mo�� t cạ�u nhừ thệ�  nạ�y: “Ky�  đạ� i vo�  ngoạ� i, ky�  tiệ(u vo�  no�� i”.
Đạ� i, kho� ng thạ�y đừớ� c biệ�n cu� ạ vu$  tru� ; tiệ(u, kho� ng thạ�y
đừớ� c vạ�� t chạ� t bạ�n nguyệ�n nho�  bệ�  nhạ� t ro� t rạ�o lạ�  gí�.

Co�  khí� co� ng sừ giạ�ng: trong lo4  chạ�n lo� ng co�  thạ�nh
pho� ,  trong đo�  co�  xệ lừ� ạ,  xệ hới đạng chạ� y.  Nghệ vạ�� y
huyệ)n [hoạ�� c] lạ0m; tuy nhiệ�n chu� ng tạ đừ� ng tạ� i go� c đo��
khoạ ho� c mạ�  thừ� c sừ�  ly�  giạ� i, mạ�  nghiệ�n cừ� u, thí�  phạ� t
hiệ��n rạHng no� i nhừ thệ�  kho� ng co�  gí� lạ�  huyệ)n [hoạ�� c] cạ� .
Ho� m ro) i khi to� i giạ�ng khại [mớ� ] thiệ�n mu� c, co�  rạ� t nhiệ)u
ngừớ� i khại mớ�  thiệ�n mu� c ro) i thạ�y cạ�nh từớ� ng thệ�  nạ�y:
ho�  phạ� t  hiệ��n  rạHng  cừ�  chạ� y  mạ$ i  trong  đừớ� ng  tho� ng
trong trạ�n cu� ạ mí�nh, nhừ thệ(  lạ�  chạ� y mạ$ i  kho� ng đệ�n
đạ)u [bệ�n kiạ]. Mo4 i ngạ�y luyệ��n co� ng đệ)u chạ� y rạ thệo
con đừớ� ng lớ� n ạ� y,  hại bệ�n co�  non co�  nừớ� c,  khi chạ� y
co� n quạ nhừ$ ng thạ�nh pho� , co� n thạ�y rạ� t nhiệ)u rạ� t nhiệ)u
ngừớ� i, ho�  thạ�y rạHng đo�  lạ�  ạ� o giạ� c. Đo�  lạ�  chuyệ��n gí� vạ�� y?
Nhí�n thạ�y rạ� t  ro$  rạ�ng,  kho� ng phạ� i  ạ� o giạ� c.  To� i  giạ�ng
rạHng tạ� i mừ� c vi quạn nệ�u thạ�n thệ(  con ngừớ� i thừ� c sừ�  to
lớ� n đệ�n thệ� , thí� đo�  kho� ng phạ� i lạ�  ạ� o giạ� c. Bớ� i ví� Đạ� o giạ
luyệ��n co� ng xừạ nạy vạ4n nhí�n nhạ�� n rạHng thạ�n thệ(  con
ngừớ� i lạ�  mo�� t tiệ(u vu$  tru� , nệ�u nhừ đu� ng no�  lạ�  mo�� t vu$
tru� , thí� từ�  thệ(  tu� ng quạ�  cho đệ�n trạ�n kho� ng chí� lạ�  mừớ� i
vạ�n tạ�m nghí�n dạ�� m; chừ vi�  [vạ4n] chạ� y mạ$ i  rạ, rạ� t  xạ
vạ�� y.
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Nệ�u nhừ trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n đạ�nh tho� ng toạ�n
bo��  đạ� i  chu thiệ�n  xong,  thí�  sệ$  dạ4n  đệ�n  cho ngừớ� i  tu
luyệ��n mo�� t loạ� i co� ng nạ�ng; co� ng nạ�ng gí�? Mo� i ngừớ� i đạ$
biệ� t, đạ� i chu thiệ�n cu$ ng đừớ� c go� i lạ�  ‘ty�  ngo�  chu thiệ�n’,
cu$ ng đừớ� c go� i lạ�  ‘cạ�n kho� n vạ�� n chuyệ(n’, cu$ ng đừớ� c go� i
lạ�  ‘hạ�  xạ vạ�� n chuyệ(n’.  Tạ� i  mo�� t  tạ)ng rạ� t  no� ng, sừ�  vạ�� n
chuyệ(n cu� ạ đạ� i  chu thiệ�n hí�nh thạ�nh mo�� t  do� ng nạ�ng
lừớ� ng, no�  sệ$  dạ)n dạ)n giạ tạ�ng mạ�� t  đo��  vạ�  chuyệ(n hoạ�
hừớ� ng lệ�n tạ)ng cạo hớn, sệ$  trớ�  thạ�nh vạ�nh đại nạ�ng
lừớ� ng co�  mạ�� t  đo��  rạ� t cạo. Đại nạ�ng lừớ� ng nạ�y no�  vạ�� n
chuyệ(n, trong quạ�  trí�nh vạ�� n chuyệ(n, chu� ng to� i tạ� i mo�� t
tạ)ng cừ� c no� ng du� ng thiệ�n mu� c mạ�  nhí�n, thí� phạ� t hiệ��n
rạHng no�  co�  thệ(  hoạ�n vi� khí� ớ�  bệ�n trong thạ�n thệ( : khí� ớ�
tim chạ� y sạng ruo�� t, khí� ớ�  gạn chạ� y sạng dạ�  dạ�y … nệ�u
nhừ co�  thệ(  thạ�y thí� ớ�  mừ� c vi quạn no�  đạng vạ�� n chuyệ(n
nhừ$ ng thừ�  rạ� t to lớ� n; nệ�u nhừ đừạ đại nạ�ng lừớ� ng ạ� y
rạ ngoạ� i [thạ�n] thệ(  thí� đo�  chí�nh lạ�  co� ng nạ�ng ‘bạn vạ�� n’.
Ngừớ� i co�  co� ng rạ� t mạ� nh thí� co�  thệ(  vạ�� n chuyệ(n nhừ$ ng
thừ�  rạ� t lớ� n, từ� c lạ�  ‘đạ� i bạn vạ�� n’. Ngừớ� i co�  co� ng rạ� t yệ�u
co�  thệ(  vạ�� n chuyệ(n nhừ$ ng thừ�  rạ� t nho� , từ� c lạ�  ‘tiệ(u bạn
vạ�� n’.  Đạ�y lạ�  hí�nh thừ� c cu� ạ ‘bạn vạ�� n co� ng’ vạ�  sừ�  hí�nh
thạ�nh cu� ạ no� .

Đạ� i chu thiệ�n [liệ�n hệ�� ] trừ� c tiệ�p đệ�n luyệ��n co� ng, do
đo�  sệ$  dạ4n đệ�n cạ� c trạ� ng thạ� i khạ� c nhạu vạ�  hí�nh thừ� c
cu� ạ co� ng [khạ� c nhạu]; no�  cu$ ng đừạ đệ�n cho chu� ng tạ
mo�� t trạ� ng thạ� i rạ� t đạ�� c thu� . Trạ� ng thạ� i gí�? Mo� i ngừớ� i co�
thệ(  đạ$  [xệm] trong cạ� c  cuo� n  co(  thừ nhừ «Thạ)n  tiệ�n
truyệ��n»  hoạ�� c  «Đạn  Kinh»,  «Đạ� o  tạ� ng»,  «Tí�nh  mệ��nh
khuệ�  chí�» đệ)u thạ�y việ� t vệ)  mo�� t cạ�u lạ�  “bạ� ch nhạ�� t phi
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thạ�ng”, từ� c lạ�  bạn ngạ�y sạ�ng to�  ngừớ� i kiạ bạy lệ�n. Thừ� c
rạ to� i no� i vớ� i mo� i ngừớ� i, hệ4  đạ� i chu thiệ�n [khại] tho� ng
mo�� t cạ� i lạ�  cạ�  nhạ�n ạ� y co�  thệ(  [bạy] lệ�n kho� ng trung, đớn
giạ�n  vạ�� y  tho� i.  Co�  ngừớ� i  nghí$:  luyệ��n  co� ng  bạo  nhiệ�u
nạ�m nhừ thệ� , so�  ngừớ� i tho� ng đạ� i chu thiệ�n kho� ng phạ� i
í�t. To� i no� i rạHng cu$ ng kho� ng co�  gí� lạ�  lạ�  nệ�u co�  hạ�ng vạ� n
ngừớ� i đạ$  đạ� t đệ�n trí�nh đo��  ạ� y, bớ� i ví� đạ� i chu thiệ�n [khại
tho� ng] ro� t cuo�� c cu$ ng chí� lạ�  bừớ� c đạ)u trong luyệ��n co� ng
mạ�  tho� i.

Nhừ  thệ�  tạ� i  sạo  kho� ng  thạ�y  nhừ$ ng  vi�  ạ� y  phiệ�u
[đạ$ng  bạy]  lệ�n?  Kho� ng  thạ�y  ho�  trệ�n  kho� ng  trung?
Trạ� ng thạ� i cu� ạ xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng kho� ng thệ(  bi� phạ�
hoạ� i,  kho� ng thệ(  tuy�  tiệ��n phạ�  hoạ� i  hoạ�� c  cạ� i  biệ�n hí�nh
thừ� c trạ� ng thạ� i xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng; con ngừớ� i cừ�  lớ
lừ� ng hệ� t ớ�  trệ�n kho� ng co�  đừớ� c kho� ng? Đo�  co�  co� n lạ�  xạ$
ho�� i ngừớ� i thừớ� ng kho� ng? Đo�  lạ�  mạ�� t chu�  yệ�u; mo�� t mạ�� t
khạ� c, con ngừớ� i trong xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng kho� ng phạ� i
ví�  đệ(  lạ�m ngừớ� i, mạ�  ví�  đệ(  phạ�n bo( n quy chạ�n, do đo�
co� n co�  vạ�n đệ)  ngo��  tí�nh. Ho�  thạ�y co�  nhiệ)u ngừớ� i ro$  rạ�ng
thừ� c sừ�  co�  thệ(  bạy lệ�n, thí� ho�  cu$ ng đi tu, từ� c lạ�  kho� ng
to) n tạ� i vạ�n đệ)  ngo��  tí�nh nừ$ ạ. Do vạ�� y nệ�u chừ vi� tu hạ�nh
[đừớ� c nhừ thệ� ] ro) i, cu$ ng kho� ng thệ(  tuy�  tiệ��n đệ(  ngừớ� i
tạ thạ�y, kho� ng đừớ� c phệ�p thi� hiệ��n cho ngừớ� i tạ thạ�y,
ngừớ� i tạ co� n phạ� i tu. Do đo�  đạ� i chu thiệ�n tho� ng ro) i, chí�
cạ)n đạ)u ngo� n tạy, đạ)u ngo� n chạ�n hoạ�� c cho4  nạ�o đo�  cu� ạ
chừ vi� bi� khoạ�  lạ� i, thí� chừ vi� kho� ng bạy lệ�n đừớ� c.

Tho� ng  thừớ� ng  khi  chu� ng  tạ  sạ0p  tho� ng  đạ� i  chu
thiệ�n,  sệ$  xuạ� t  hiệ��n  mo�� t  trạ� ng thạ� i  nạ�y,  co�  ngừớ� i  khi
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ngo) i đạ�  toạ�  thạ�n thệ(  cừ�  ngạ�  vệ)  phí�ạ trừớ� c. Đo�  lạ�  ví� phí�ạ
lừng tho� ng đừớ� c to� t,  [phí�ạ] lừng rạ� t  nhệ�  nhạ�ng, phí�ạ
trừớ� c  cạ�m thạ�y  nạ�� ng;  co�  ngừớ� i  ngạ�  vệ)  sạu,  chí�nh lạ�
phí�ạ lừng thí� nạ�� ng, phí�ạ trừớ� c thí� nhệ� . Nệ�u nhừ chừ vi�
thạ�� t sừ�  tho� ng to� t đừớ� c toạ�n bo��  ro) i, nhừ thệ�  chừ vi� sệ$
xo� c cạ� t lệ�n, cạ�m thạ�y nhừ từ�  mí�nh co�  thệ(  nạ�ng [ngừớ� i]
lệ�n, co�  cạ�m giạ� c rớ� i kho� i mạ�� t đạ� t. Mo�� t khi thạ�� t sừ�  co�  thệ(
[bạy] lệ�n, thí� sệ$  kho� ng cho phệ�p chừ vi� [bạy] lệ�n; tuy
nhiệ�n  cu$ ng  kho� ng  tuyệ�� t  đo� i.  Xuạ� t  [hiệ��n]  co� ng  nạ�ng
[thừớ� ng] ớ�  hại đạ)u, trệ�  ệm kho� ng co�  chạ�p trừớ� c, ngừớ� i
giạ� , nhạ� t lạ�  cạ� c cu�  bạ�  kho� ng co�  tạ�m chạ�p trừớ� c, dệ4  xuạ� t
hiệ��n co� ng nạ�ng, dệ4  bạ�o trí�. Nạm giớ� i, đạ�� c biệ�� t lạ�  nạm
thạnh niệ�n, đệ�n khi ho�  co�  co� ng nạ�ng, ho�  kho� ng trạ�nh
đừớ� c tạ�m ly�  hiệ(n thi�; đo) ng thớ� i ho�  co�  thệ(  lạ� y đo�  lạ�m
mo�� t thừ�  co� ng cu�  cạ� nh trạnh nới ngừớ� i thừớ� ng. Kho� ng
cho phệ�p to) n tạ� i nhừ thệ� . Luyệ��n xuạ� t đừớ� c ro) i thí� cu$ ng
phạ� i  khoạ�  kí�n  no�  lạ� i.  Khoạ�  kí�n  mo�� t  cho4  nạ�o  đo� ,  thí�
ngừớ� i  ạ� y  kho� ng  bạy  lệ�n  đừớ� c.  No� i  vạ�� y  cu$ ng  kho� ng
tuyệ�� t đo� i lạ�  kho� ng cho phệ�p chừ vi� xuạ� t hiệ��n trạ� ng thạ� i
ạ� y,  co�  thệ(  cho phệ�p  chừ vi�  thừ�  mo�� t  chu� t,  co�  mo�� t  so�
ngừớ� i co�  thệ(  bạ�o trí� [trạ� ng thạ� i] nhừ vạ�� y.

Lớ� p ho� c tạ� i cạ� c nới đệ)u co�  tí�nh huo� ng nhừ thệ� . Ho) i
to� i dạ� y lớ� p ớ�  Sớn Đo� ng, trong cạ� c ho� c việ�n ớ�  Tệ�  Nạm,
cạ� c ho� c việ�n ớ�  Bạ0 c Kinh cu$ ng co� ;  co�  vi�  no� i:  ‘Bạ� ch Sừ
phu� , con thệ�  nạ�o ạ� y, đi đừớ� ng cừ�  nhừ thệ(  rớ� i kho� i mạ�� t
đạ� t,  nạHm ngu�  ớ�  nhạ�  cu$ ng bạy lệ�n,  ngạy cạ�  chạ�n  đạ0p
cu$ ng bạy lệ�n, cừ�  bạy lệ�n nhừ khí� cạ)u vạ�� y’. Ho) i to� i dạ� y
lớ� p  ớ�  Quy�  Dừớng,  co�  mo�� t  ho� c  việ�n  cạo  tuo( i  tạ� i  Quy�
Chạ�u, mo�� t cu�  bạ� , ớ�  nhạ�  bạ�  co�  hại chiệ�c giừớ� ng, mo4 i bệ�n
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từớ� ng mo�� t chiệ�c. Bạ�  ngo) i đạ�  toạ�  trệ�n giừớ� ng, ro) i cu�  bạ�
thạ�y  từ�  mí�nh bạy bo( ng lệ�n,  bạ�  mớ�  to mạ0 t  thạ�y  rạHng
[mí�nh] đạ$  bạy sạng chiệ�c giừớ� ng kiạ; cu�  bạ�  liệ)n nghí$:
‘Mí�nh phạ� i trớ�  lạ� i chừ� ’, liệ)n bạy trớ�  lạ� i.

Co�  mo�� t ho� c việ�n ớ�  Thạnh Đạ�o, giớ�  nghí� trừạ trong
pho� ng kho� ng co�  ại,  o� ng ngo) i trệ�n giừớ� ng đạ�  toạ� ,  o� ng
vừ� ạ đạ�  toạ�  liệ)n bạy lệ�n, bạy lệ�n xo� c rạ� t ghệ� , lệ�n cạo mo�� t
mệ� t. Lệ�n cạo ro) i lạ� i rớ� t xuo� ng, nạ(y lệ�n nạ(y xuo� ng từng
từng, lạ�m cạ�  chạ�n đạ0p cu$ ng rớ� t xuo� ng đạ� t. Vừ� ạ co�  phạ)n
hừng phạ�n,  vừ� ạ  co�  phạ)n  sớ�  hạ$ i,  rung xo� c  lệ�n  xuo� ng
trong suo� t cạ�  buo( i trừạ. Cuo� i cu� ng chuo� ng co� ng sớ�  đo( ,
[o� ng] nghí$: ‘Kho� ng thệ(  đệ(  ngừớ� i tạ thạ�y đừớ� c, nhừ thệ�
đệ(  lạ�m gí�, lạ�� p từ� c dừ� ng lạ� i tho� i’. Thệ�  lạ�  tho� i. Đo�  lạ�  tạ� i
sạo nhừ$ ng ngừớ� i giạ�  co�  thệ(  giừ$  [tạ�m tí�nh] đừớ� c vừ$ ng
vạ�ng. Nệ�u lạ�  thạnh niệ�n, tớ� i khi co�  tiệ�ng chuo� ng co� ng
sớ� : ‘Đệ�n đạ�y [cạ� ] đi, to� i bạy lệ�n đạ�y nạ�y’. Đạ�y lạ�  cho4  mạ�
ại kho� ng dệ4  dạ�ng giừ$  vừ$ ng tạ�m hiệ(n thi� cu� ạ mí�nh: ‘Coi
to� i luyệ��n co� ng to� t chừạ, to� i co�  thệ(  bạy lệ�n đừớ� c’. Mo�� t
khi ho�  hiệ(n thi� thí� sệ$  mạ� t, kho� ng cho phệ�p to) n tạ� i nhừ
vạ�� y. Sừ�  việ�� c nhừ thệ�  rạ� t nhiệ)u, ho� c việ�n ớ�  cạ� c nới đệ)u
co�  [hiệ��n từớ� ng nạ�y].

Chu� ng tạ cạ)n lạ�� p từ� c trạ�m mạ� ch đệ)u khại [tho� ng].
Mớ� i đệ�n ho� m nạy thí� 80 đệ�n 90% trong chu� ng tạ bạ�y
giớ�  đạ$  đạ� t trạ� ng thạ� i thạ�n [thệ( ] nhệ�  nhạ�ng, kho� ng co�
bệ��nh.  Đo) ng thớ� i  chu� ng  to� i  đạ$  giạ�ng:  ớ�  trệ�n  lớ� p  nạ�y
kho� ng chí�  đạ(y chừ vi�  lệ�n trạ� ng thạ� i nhừ vạ�� y, đệ(  thạ�n
thệ(  chừ vi�  hoạ�n toạ�n ti�nh hoạ� ,  mạ�  co� n cạ� i  vạ�o trong
thạ�n thệ(  chừ vi� rạ� t nhiệ)u thừ� , sạo cho từ�  sạu buo( i ho� c
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nạ�y chừ vi� co�  thệ(  xuạ� t co� ng, nhừ thệ�  từớng đừớng vớ� i
việ�� c to� i nạ�ng chừ vi� lệ�n vạ�  đừạ vệ)  phí�ạ trừớ� c. To� i đạ$
liệ�n tu� c giạ�ng Phạ�p cho chừ vi�, tạ�m tí�nh cu� ạ chừ vi� đạ$
liệ�n  tu� c  phạ� t  sinh  cạ� i  biệ�n.  Chu� ng  tạ  co�  khạ�  nhiệ)u
ngừớ� i sạu khi rạ kho� i giạ�ng đừớ� ng, chừ vi� sệ$  cạ�m thạ�y
nhừ mo�� t ngừớ� i khạ� c, đạ�m bạ�o rạHng thệ�  giớ� i quạn cu� ạ
chừ vi�  sệ$  co�  chuyệ(n biệ�n, chừ vi�  biệ� t  đừớ� c từớng lại
chừ vi�  sệ$  lạ�m ngừớ� i  nhừ thệ�  nạ�o,  kho� ng co� n  mớ ho)
nừ$ ạ; đạ�m bạ�o lạ�  nhừ vạ�� y, do đo�  tạ�m tí�nh cu� ạ chu� ng tạ
sệ$  lệ�n thệo [ki�p].

Bạ�n vệ)  đạ� i chu thiệ�n, tuy rạHng kho� ng cho phệ�p chừ
vi� phiệ�u [đạ$ng bạy] lệ�n, nhừng chừ vi� sệ$  cạ�m thạ�y thạ�n
nhệ�  nhạ�ng, nhừ đi trệ�n gio�  vạ�� y. Trừớ� c đạ�y đi mạ�y bừớ� c
lạ�  mệ�� t, hiệ��n nạy đi [bo�� ] xạ mạ�y cu$ ng cạ�m thạ�y rạ� t nhệ�
nhạ�ng, đạ� p xệ đạ� p cạ�m thạ�y nhừ co�  ngừớ� i đạ(y, lệo bạ�� c
thạng cạo mạ�y cu$ ng kho� ng mệ�� t; đạ�m bạ�o sệ$  nhừ vạ�� y.
[Ai] đo� c sạ� ch nạ�y từ�  tu cu$ ng co�  thệ(  đạ� t đệ�n trạ� ng thạ� i
đạ�ng co�  đừớ� c gio� ng nhừ thệ� . Cạ�  nhạ�n to� i co�  thệ(  kho� ng
no� i nhừ$ ng gí� to� i kho� ng muo� n no� i, nhừng lớ� i mạ�  to� i no� i
rạ phạ� i lạ�  lớ� i chạ�n thạ�� t. Đạ�� c biệ�� t trong tí�nh huo� ng nhừ
thệ�  nạ�y, trong khi to� i giạ�ng Phạ�p nệ�u mạ�  to� i kho� ng no� i
lớ� i chạ�n thạ�� t, ngo) i ớ�  đạ�y no� i nhừ$ ng lớ� i huyệ)n thoạ� i, ớ�
đạ�y kho� ng mu� c tiệ�u tuy�  tiệ��n loạ� n giạ�ng, thí� to� i chí�nh lạ�
đạng truyệ)n tạ�  phạ�p. To� i thừ� c thi co� ng việ�� c nạ�y cu$ ng
kho� ng hệ)  dệ4  dạ�ng gí�,  trong vu$  tru�  đệ)u đạng thệo do$ i,
chừ vi� mạ�  đi sại lệ�� ch lạ�  kho� ng đừớ� c.

Ngừớ� i bí�nh thừớ� ng biệ� t đệ�n chu thiệ�n nhừ vạ�� y lạ�
hệ� t; thừ� c rạ nhừ vạ�� y vạ4n chừạ [đu� ]. Muo� n đạ� t đệ�n thạ�n
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thệ(  đừớ� c vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng hoạ�n toạ�n thạy thệ�
vạ�  chuyệ(n hoạ�  mạu lệ�  nhạ� t [co�  thệ( ],  co� n co�  mo�� t  vạ�� n
chuyệ(n co�  hừớ� ng vớ� i hí�nh thừ� c chu thiệ�n, kệ�o thệo tạ� t
cạ�  cạ� c  mạ� ch  cu� ạ  thạ�n  thệ(  chừ  vi�  vạ�� n  chuyệ(n  thệo
hừớ� ng; no�  go� i lạ�  ‘mạ$o dạ�� u chu thiệ�n’; co�  thệ(  co�  mo�� t so�
rạ� t í�t ngừớ� i biệ� t đệ�n. Trong sạ� ch cu$ ng co�  lu� c đệ)  cạ�� p đệ�n
dạnh từ�  nạ�y, nhừng kho� ng ại giạ�ng đệ�n no�  cạ� ,  kho� ng
no� i cho chừ vi� [biệ� t]. Đệ)u chí� loạnh quạnh nới ly�  luạ�� n;
[ví�] đạ�y lạ�  bí� mạ�� t cu� ạ nhừ$ ng bí� mạ�� t. Tạ� i đạ�y chu� ng to� i
no� i ro$  hệ� t cho chừ vi�: co�  thệ(  bạ0 t đạ)u từ�  huyệ�� t bạ� ch ho�� i
(cu$ ng co�  thệ(  xuạ� t phạ� t từ�  huyệ�� t ho�� i ạ�m), chạ� y do� c thệo
cho4  giạo giớ� i cu� ạ hại mạ�� t ạ�m dừớng, quạ biệ�n cu� ạ tại đi
xuo� ng, ro) i thệo vại đi xuo� ng. Chạ� y mện thệo từ� ng ngo� n
tạy từ� ng kệ$  ngo� n tạy. Sạu đo�  chạ� y thệo mo�� t bệ�n thạ�n
thệ( , đi xuo� ng bạ�n chạ�n, ro) i lệ�n trệ�n hạ�ng. Ro) i lạ� i xuo� ng
phí�ạ bệ�n kiạ, lạ� i  xuo� ng đệ�n [bạ�n] chạ�n, lệ�n thệo phí�ạ
bệ�n thạ�n thệ( . Chạ� y mện thệo từ� ng ngo� n tạy từ� ng ngo� n
tạy, đi tro� n mo�� t  vo� ng lạ�  quạy vệ)  đệ�n đí�nh đạ)u; đo�  lạ�
mạ$o dạ�� u chu thiệ�n. Ngừớ� i tạ co�  thệ(  việ� t cạ�  mo�� t cuo� n
sạ� ch,  to� i  chí�  no� i  mạ�y  lớ� i  ạ� y  lạ�  đu� .  To� i  cho  rạHng  no�
kho� ng co�  gí�  đạ�ng kệ(  lạ�  thiệ�n cớ nạ�o cạ� , nhừng ngừớ� i
khạ� c  co�  thệ(  cho  rạHng  no�  lạ�  rạ� t  trạ�n  quy� ,  hoạ�n  toạ�n
kho� ng giạ�ng; lạ�  đo)  đệ��  chạ�n truyệ)n mớ� i giạ�ng vệ)  mạ$o
dạ�� u  chu  thiệ�n.  Tuy  rạHng  to� i  đạ$  giạ�ng  ro$  rạ,  nhừng
kho� ng ại đừớ� c du� ng y�  niệ��m dạ4n đạ� o vạ�  kho� ng chệ�  đệ(
luyệ��n, chừ vi� mạ�  luyệ��n thí� kho� ng co� n [thuo�� c vệ)] Phạ�p
Luạ�n  Đạ� i  Phạ�p  cu� ạ  chu� ng to� i  nừ$ ạ.  Tu luyệ��n  lệ�n  cạo
tạ)ng mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh lạ�  vo�  vi, kho� ng co�  hoạ� t đo�� ng
y�  niệ��m nạ�o hệ� t; toạ�n bo��  đạ$  cạ�p hệ� t cho chừ vi� [nhừ$ ng
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gí�] hí�nh thạ�nh cạ�  ro) i. Chu� ng đệ)u từ�  đo�� ng hí�nh thạ�nh,
nhừ$ ng cớ [chệ� ] no�� i tạ� i ạ� y đạng diệ4n luyệ��n chừ vi�; đệ�n
thớ� i thí� chu� ng sệ$  từ�  chuyệ(n. Mo�� t ho� m khi chừ vi� luyệ��n
co� ng  sệ$  lạ0 c  đạ)u;  nệ�u  đạ)u  lạ0 c  sạng  bệ�n  nạ�y,  thí�  no�
chuyệ(n thệ�  nạ�y; nệ�u đạ)u lạ0 c sạng bệ�n kiạ, thí� lạ�  chuyệ(n
thệ�  kiạ; cạ)n chuyệ(n cạ�  hại bệ�n.

Đạ� i chu thiệ�n, tiệ(u chu thiệ�n tho� ng ro) i, thí� khi ngo) i
đạ�  toạ�  sệ$  gạ�� t đạ)u; đo�  lạ�  hiệ��n từớ� ng nạ�ng lừớ� ng tho� ng
quạ.  ‘Phạ�p  Luạ�n  chu thiệ�n  phạ�p’  mạ�  chu� ng  tạ  luyệ��n
cu$ ng gio� ng nhừ thệ� , chu� ng tạ sệ$  luyệ��n nhừ thệ� ; thừ� c rạ
khi  chừ  vi�  kho� ng  luyệ��n  no�  [vạ4n]  từ�  chuyệ(n.  Bí�nh
thừớ� ng ví$nh việ4n [vạ�� n] chuyệ(n mạ$ i; lu� c chừ vi� luyệ��n lạ�
đệ(  giạ cừớ� ng nhừ$ ng [khí�] cớ ạ� y. Chu� ng to� i vạ4n giạ�ng
‘Phạ�p luyệ��n ngừớ� i’ phạ� i kho� ng? Chừ vi� [sệ$ ] phạ� t hiệ��n
rạHng lu� c bí�nh thừớ� ng thí� chu thiệ�n ạ� y vạ4n liệ�n tu� c tuạ)n
hoạ�n; [lu� c] chừ vi� kho� ng luyệ��n, thí� khí� cớ đừớ� c gạ0n ớ�
bệ�n  ngoạ� i,  từ� c  lạ�  mo�� t  tạ)ng  cạ� c  mạ� ch  lớ� n  bệ�n  ngoạ� i
đạng kệ�o thạ�n thệ(  chừ vi� luyệ��n thệo, đệ)u lạ�  từ�  đo�� ng. No�
cu$ ng [vạ�� n] chuyệ(n ngừớ� c lạ� i, [vạ�� n] chuyệ(n cạ�  hại chiệ)u
xuo� i  ngừớ� c, vạ�o mo� i  thớ� i khạ0 c đệ)u đạng tho� ng mạ� ch
cho chừ vi�.

Nhừ vạ�� y mu� c đí�ch tho� ng chu thiệ�n lạ�  gí�? Bạ�n thạ�n
việ�� c  tho� ng  chu  thiệ�n  kho� ng  phạ� i  lạ�  mu� c  đí�ch  luyệ��n
co� ng. Chừ vi� tho� ng chu thiệ�n ro) i, to� i no� i vạ4n kho� ng lạ�  gí�
cạ� .  Vạ4n co� n tu tiệ�p nừ$ ạ;  mu� c đí�ch lạ�  tho� ng quạ hí�nh
thừ� c chu thiệ�n ‘nhạ� t mạ� ch đớ� i bạ� ch mạ� ch’, đệ(  lạ�m cho
cạ� c mạ� ch cu� ạ thạ�n thệ( ,  tạ� t  cạ�  cạ� c  mạ� ch toạ�n bo��  khại
[mớ� ].  Chu� ng tạ đạ$  đạng lạ�m co� ng việ�� c  ạ� y  ro) i.  Luyệ��n
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tiệ�p  nừ$ ạ,  co�  ngừớ� i  khi  đạ� i  chu thiệ�n  đạng chạ� y  liệ)n
phạ� t hiệ��n rạHng, mạ� ch luyệ��n đừớ� c rạ� t ro�� ng, gio� ng nhừ
đạ)u ngo� n tạy, bệ�n trong rạ� t  ro�� ng. Bớ� i  ví�  nạ�ng lừớ� ng
cu$ ng rạ� t mạ� nh mệ$ , nệ�n do� ng nạ�ng lừớ� ng sạu khi hí�nh
thạ�nh ro) i cu$ ng sệ$  rạ� t ro�� ng, no�  cu$ ng rạ� t sạ�ng. Nhừ thệ�
vạ4n chừạ gí� đạ�ng kệ( ; ho� i [cạ)n] luyệ��n đệ�n mừ� c đo��  nạ�o?
Cạ)n lạ�m cho bạ� ch mạ� ch cu� ạ thạ�n thệ(  ngừớ� i tạ dạ)n dạ)n
ro�� ng  rạ,  nạ�ng  lừớ� ng  cạ�ng  ngạ�y  cạ�ng  mạ� nh,  trớ�  nệ�n
cạ�ng ngạ�y cạ�ng sạ�ng. Cuo� i cu� ng lạ�m cho hớn vạ�n mạ� ch
liệ�n [kệ� t] thạ�nh mo�� t kho� i, đạ� t đệ�n mo�� t cạ�nh giớ� i kho� ng
mạ� ch kho� ng huyệ�� t, toạ�n bo��  thạ�n thệ(  liệ�n [kệ� t] lạ� i thạ�nh
mo�� t kho� i; ạ� y lạ�  khi đạ$  đạ� t đừớ� c mu� c đí�ch cuo� i cu� ng cu� ạ
việ�� c tho� ng mạ� ch. Mu� c đí�ch cu� ạ no�  lạ�  lạ�m cho toạ�n bo��
thạ�n thệ(  đừớ� c chuyệ(n hoạ�  [thạ�nh] vạ�� t  chạ� t  cạo nạ�ng
lừớ� ng.

Khi luyệ��n đệ�n bừớ� c nạ�y, thạ�n thệ(  ngừớ� i tạ cớ bạ�n
đạ$  đừớ� c chuyệ(n hoạ�  [thạ�nh] vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng;
từ� c lạ�  luyệ��n lệ�n đệ�n tạ)ng to� i cạo trong tu luyệ��n thệ�  giạn
phạ�p,  nhu� c thạ�n cu� ạ [thạ�n] thệ(  ngừớ� i  tạ đạ$  tu luyệ��n
đệ�n đí�nh điệ(m nhạ� t ro) i. Khi đạ$  đệ�n bừớ� c nạ�y, cu$ ng sệ$
đừạ đệ�n  cho ho�  mo�� t  trạ� ng thạ� i;  trạ� ng thạ� i  nạ�o  vạ�� y?
Co� ng cu� ạ ho�  đạ$  xuạ� t rạ vo�  cu� ng phong phu� . Tạ� t cạ�  cạ� c
co� ng  nạ�ng  đạ�� c  di�  (tiệ)m  nạ�ng)  cu� ạ  ngừớ� i  tạ  [khi]  tu
luyệ��n thạ�n thệ(  ngừớ� i thừớ� ng, từ� c lạ�  trong quạ�  trí�nh tu
luyệ��n thệ�  giạn phạ�p,  tạ� t  cạ�  mo� i  thừ�  đệ)u xuạ� t lại;  tuy
nhiệ�n [khi] tu [luyệ��n] trong ngừớ� i thừớ� ng thí�  đạ� i  bo��
phạ�� n đệ)u bi� khoạ�  lạ� i. Ngoạ� i rạ co� ng tru�  cu� ạ ho�  đạ$  vừớn
lệ�n rạ� t  cạo,  hệ� t  thạ�y  cạ� c  hí�nh thừ� c cu� ạ co� ng,  đệ)u  đạ$
đừớ� c co� ng mạ� nh mệ$  giạ trí� đệ�n mừ� c rạ� t mạ� nh. Nhừng
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chu� ng chí� co�  tạ� c du� ng tạ� i kho� ng giạn hiệ��n hừ$ u nạ�y cu� ạ
chu� ng tạ, chừ�  kho� ng thệ(  ừớ� c chệ�  cạ� c kho� ng giạn khạ� c,
bớ� i ví�  chu� ng chí�  lạ�  co� ng nạ�ng đừớ� c luyệ��n rạ từ�  nhu� c
thệ(  ngừớ� i thừớ� ng chu� ng tạ. Tuy nhiệ�n [chu� ng] đạ$  rạ� t
phong phu� .  Tạ� i  cạ� c  hí�nh thừ� c  to) n tạ� i  cu� ạ  thạ�n thệ(  ớ�
trong  từ� ng  kho� ng  giạn,  [ớ� ]  nhừ$ ng  kho� ng  giạn  khạ� c
nhạu, đệ)u đạ$  co�  biệ�n đo( i khạ�  to lớ� n. Nhừ$ ng thừ�  đừớ� c
mạng  thệo  thạ�n  thệ( ,  nhừ$ ng  thừ�  tạ� i  mo4 i  tạ)ng  đừớ� c
mạng thệo thạ�n thệ(  đệ)u đạ$  rạ� t phong phu� , tro� ng cu$ ng
rạ� t ghệ�  gớ� m. Co�  ngừớ� i khạ0p thạ�n thệ(  đệ)u lạ�  nhừ$ ng con
mạ0 t, cạ� c lo4  chạ�n lo� ng ớ�  khạ0p thạ�n [thệ( ] đệ)u lạ�  con mạ0 t,
trong phạ� m vi khạ0p cạ�  trừớ� ng kho� ng giạn cu� ạ vi� ạ� y đệ)u
co�  con  mạ0 t.  Ví�  đạ�y  lạ�  co� ng  [phạ�p]  Phạ�� t  giạ,  nệ�n  co�
ngừớ� i  khạ0p  thạ�n  thệ(  đạ)y  nhừ$ ng hí�nh từớ� ng Bo)  Tạ� t,
Phạ�� t. Cạ� c hí�nh thạ� i cạ� c loạ� i co� ng đệ)u đạ$  đạ� t đệ�n mừ� c
đo��  cừ� c  ky�  phong phu� ;  ngoạ� i  rạ co� n co�  rạ� t  nhiệ)u cạ� c
sinh mệ��nh thệ(  đạ$  hiệ(n hiệ��n xuạ� t lại.

Khi [đạ� t] đệ�n bừớ� c nạ�y, thí�  no�  co� n xuạ� t hiệ��n mo�� t
trạ� ng thạ� i,  go� i lạ�  “tạm hoạ tu�  đí�nh”. Đạ�y lạ�  mo�� t trạ� ng
thạ� i  hệ� t  sừ� c  [ro$  rạ�ng]  minh  hiệ(n,  hệ� t  sừ� c  dệ4  thạ�y;
ngừớ� i co�  thiệ�n mu� c ớ�  tạ)ng kho� ng cạo cu$ ng co�  thệ(  nhí�n
thạ�y đừớ� c. Trệ�n đạ)u co�  bạ đoạ�  hoạ, [trong ạ� y] mo�� t đoạ�
lạ�  hoạ sện, nhừng kho� ng phạ� i lạ�  hoạ sện trong kho� ng
giạn vạ�� t chạ� t nạ�y cu� ạ chu� ng tạ1; co� n co�  hại đoạ�  [hoạ]
nừ$ ạ cu$ ng lạ�  hoạ ớ�  kho� ng giạn khạ� c, my$  diệ��u kho� n cu� ng.
Bạ đoạ�  hoạ luạ�n phiệ�n [xoạy] chuyệ(n trệ�n đí�nh đạ)u,
[xoạy] chuyệ(n xuo� i, [xoạy] chuyệ(n ngừớ� c; bạ đoạ�  hoạ

1 Liên hoa, hà hoa: đều dịch là hoa sen. Chữ liên [莲] là để chỉ bông sen
trong tam hoa tụ đỉnh; còn chữ hà [荷] là hoa sen bình thường.

Chu thiên 395



cu$ ng từ�  [xoạy] chuyệ(n. Mo4 i đoạ�  hoạ co�  mo�� t co�� t tru� , to
bạHng đừớ� ng kí�nh cu� ạ hoạ. Bạ chiệ�c co�� t tru�  lớ� n ạ� y tho� ng
thạOng lệ�n đí�nh trớ� i, nhừng đo�  kho� ng phạ� i lạ�  co� ng tru� ;
chu� ng co�  hí�nh thừ� c nhừ thệ� ; huyệ)n diệ��u phi thừớ� ng;
[khi] bạ�n thạ�n chừ vi� nhí�n thạ�y cu$ ng sệ$  giạ�� t mí�nh kinh
sớ� . Lu� c tu luyệ��n đệ�n bừớ� c nạ�y, thạ�n thệ(  rạ� t trạ0ng rạ� t
ti�nh,  dạ dệ�  cu$ ng rạ� t  mệ)m.  Khi đạ$  đệ�n  bừớ� c  nạ�y,  thí�
cu$ ng lạ�  đạ$  đệ�n hí�nh thừ� c cạo nhạ� t trong tu luyệ��n thệ�
giạn phạ�p. Nhừng đạ�y chừạ phạ� i đí�nh điệ(m, co� n cạ)n tu
tiệ�p nừ$ ạ, cạ)n tiệ�n tiệ�p lệ�n nừ$ ạ.

Tiệ�n tiệ�p lệ�n nừ$ ạ, lạ�  tiệ�n nhạ�� p vạ�o tạ)ng quạ�  đo��  giừ$ ạ
thệ�  giạn phạ�p vạ�  xuạ� t thệ�  giạn phạ�p, go� i lạ�  trạ� ng thạ� i
‘ti�nh bạ� ch thệ( ’ (cu$ ng go� i lạ�  ‘tinh bạ� ch thệ( ’). Bớ� i ví� thạ�n
thệ(  tu  luyệ��n  đệ�n  hí�nh  thừ� c  cạo  nhạ� t  trong thệ�  giạn
phạ�p, cu$ ng bạ� t quạ�  chí� lạ�  nhu� c thạ�n đạ$  chuyệ(n hoạ�  đệ�n
hí�nh thừ� c cạo nhạ� t. Khi thạ�� t sừ�  tiệ�n nhạ�� p vạ�o hí�nh thừ� c
ạ� y, thí� toạ�n bo��  thạ�n thệ(  đạ$  hoạ�n toạ�n đừớ� c cạ�u thạ�nh
từ�  vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng ro) i. Ví� sạo go� i lạ�  ti�nh bạ� ch
thệ(? Lạ�  ví� no�  đạ$  đạ� t đệ�n thuạ)n ti�nh cạo đo��  ớ�  mừ� c tuyệ�� t
đo� i ro) i. Du� ng thiệ�n mu� c mạ�  nhí�n, thí� toạ�n bo��  thạ�n thệ(
lạ�  trong suo� t,  gio� ng nhừ phạ lệ�  trong suo� t,  nhí�n  vạ�o
kho� ng thạ�y gí� cạ� ; sệ$  thệ(  hiệ��n rạ trạ� ng thạ� i nhừ thệ� ; no� i
thạOng rạ,  no�  đạ$  lạ�  Phạ�� t  thệ(  ro) i.  Bớ� i  ví�  thạ�n  thệ(  cạ�u
thạ�nh từ�  vạ�� t chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng ạ� y đạ$  khạ� c vớ� i thạ�n
thệ(  bạ�n thệ(  cu� ạ  chu� ng tạ.  Khi đệ�n  bừớ� c  nạ�y,  thí�  hệ� t
thạ�y nhừ$ ng co� ng nạ�ng vạ�  nhừ$ ng thừ�  thuạ�� t loạ� i đạ$  xuạ� t
hiệ��n  trệ�n  thạ�n  thệ(  sệ$  lạ�� p  từ� c  phạ� i  toạ�n  bo��  vừ� t  bo�
xuo� ng,  gớ$  chu� ng xuo� ng cho vạ�o  mo�� t  kho� ng  giạn rạ� t
thạ�m sạ�u; [chu� ng] kho� ng co� n [tạ� c] du� ng gí� nừ$ ạ, từ�  đo�
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trớ�  đi lạ�  vo�  du� ng. Chí� bạ� t quạ�  vạ�o mo�� t ho� m nạ�o đo�  sạu
nạ�y khi chừ vi� đạ$  tu thạ�nh đạ0 c Đạ� o ro) i, chừ vi� quạy đạ)u
xệm xệm quạ�  trí�nh tu luyệ��n cu� ạ mí�nh, bệ�n lạ� y chu� ng rạ
xệm xệm mo�� t chu� t. Lu� c nạ�y chí� co�  hại thừ�  to) n tạ� i: co� ng
tru�  vạ4n co� n, nguyệ�n ạnh tu luyệ��n đừớ� c cu$ ng đạ$  trớ�  nệ�n
rạ� t lớ� n. Tuy nhiệ�n hại thừ�  ạ� y đệ)u ớ�  mo�� t kho� ng giạn rạ� t
thạ�m sạ�u, ngừớ� i bí�nh thừớ� ng thiệ�n mu� c kho� ng cạo sệ$
kho� ng nhí�n thạ�y đừớ� c,  ho�  chí�  thạ�y đừớ� c thạ�n thệ(  cạ�
nhạ�n ạ� y lạ�  mo�� t [thạ�n] thệ(  trong suo� t.

Bớ� i ví� trạ� ng thạ� i ti�nh bạ� ch thệ(  lạ�  tạ)ng quạ�  đo�� , khi tu
luyệ��n tiệ�p nừ$ ạ, thí� thạ�� t sừ�  đạ$  tiệ�n nhạ�� p sạng tu luyệ��n
xuạ� t thệ�  giạn phạ�p, cu$ ng go� i lạ�  ‘tu luyệ��n Phạ�� t thệ( ’. Toạ�n
bo��  thạ�n  thệ(  lạ�  do  co� ng  cạ�u  thạ�nh;  khi  ạ� y  tạ�m  tí�nh
ngừớ� i tạ đạ$  o( n đi�nh ro) i.  Bạ0 t  đạ)u tu luyệ��n lạ� i  từ�  đạ)u,
co� ng nạ�ng bạ0 t đạ)u xuạ� t hiệ��n lạ� i từ�  đạ)u; cu$ ng kho� ng go� i
lạ�  co� ng nạ�ng nừ$ ạ, [mạ� ] go� i lạ�  “Phạ�� t Phạ�p thạ)n tho� ng”,
chu� ng  ừớ� c  chệ�  tạ� t  cạ�  cạ� c  kho� ng  giạn,  uy  lừ� c  vo�  ty� .
Từớng  lại  thuạ�� n  thệo  việ�� c  bạ�n  thạ�n  chừ  vi�  kho� ng
ngừ� ng tu luyệ��n, thí� [vệ)] nhừ$ ng thừ�  ớ�  tạ)ng cạo hớn nừ$ ạ,
từ�  [chừ vi�] sệ$  biệ� t đừớ� c tu luyệ��n nhừ thệ�  nạ�o vạ�  hí�nh
thừ� c to) n tạ� i cu� ạ tu luyệ��n.

Tâm hoan hỷ

[Chu� ng tạ]  no� i  vệ)  vạ�n  đệ)  nạ�y,  đo�  cu$ ng thuo�� c  vệ)
‘tạ�m hoạn hy� ’. Rạ� t nhiệ)u ngừớ� i đạ$  trạ� i quạ luyệ��n co� ng
lạ�u [nạ�m], cu$ ng co�  ngừớ� i chừạ từ� ng luyệ��n co� ng, nhừng
ho�  đạng tí�m kiệ�m nhừ$ ng chạ�n ly�  vạ�  y�  nghí$ạ nhạ�n sinh
vo� n đạ$  truy cạ)u cạ�  mo�� t đớ� i cu� ạ mí�nh. Đệ�n khi ho� c Phạ�p
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Luạ�n Đạ� i Phạ�p cu� ạ chu� ng to� i, ho�  liệ)n lạ�� p từ� c hiệ(u ro$  rạ
rạ� t  nhiệ)u  vạ�n  đệ)  mạ�  cạ�  đớ� i  ho�  mong  muo� n  biệ� t  ro$
nhừng  lạ� i  kho� ng  giạ� i  đừớ� c.  Tuy  nhiệ�n  cu� ng  vớ� i  sừ�
thạ�ng hoạ từ từớ� ng cu� ạ ho� , thí� tạ�m tí�nh cu� ạ ho�  cu$ ng vo�
cu� ng kí�ch đo�� ng; điệ(m nạ�y lạ�  khạOng đi�nh. To� i hiệ(u rạHng,
nhừ$ ng ại tu luyệ��n chạ�n chí�nh sệ$  biệ� t sừ� c nạ�� ng cu� ạ no� ,
ho�  sệ$  biệ� t trạ�n quy�  [no� ]. Nhừng thừớ� ng hạy xuạ� t hiệ��n
vạ�n đệ)  nhừ thệ�  nạ�y: ví� sừ�  cạo hừ� ng cu� ạ con ngừớ� i, nạ�y
sinh rạ tạ�m hoạn hy�  kho� ng cạ)n thiệ� t,  cho nệ�n ho�  co�
biệ(u hiệ��n thạ� t thừớ� ng trệ�n hí�nh thừ� c trong nhừ$ ng giạo
tiệ�p  giừ$ ạ  ngừớ� i  vớ� i  ngừớ� i  nới xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng,
trong hoạ�n cạ�nh xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng; to� i no� i rạHng nhừ
thệ�  lạ�  kho� ng đừớ� c.

Phạ)n lớ� n [ngừớ� i ho� c] bo��  co� ng phạ�p nạ�y cu� ạ chu� ng
tạ lạ�  tu luyệ��n trong xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng, chừ vi� kho� ng
đừớ� c lạ�m cho mí�nh thoạ� t ly kho� i xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng;
chừ vi� cạ)n tu luyệ��n mo�� t cạ� ch ro$  rạ�ng minh bạ� ch. Quạn
hệ��  giừ$ ạ ngừớ� i  vớ� i  ngừớ� i  vạ4n bí�nh thừớ� ng;  tạ� t  nhiệ�n
tạ�m tí�nh rạ� t  cạo, tạ�m thạ� i  rạ� t chí�nh, đệ)  cạo tạ�m tí�nh
bạ�n thạ�n, đệ)  cạo tạ)ng cu� ạ mí�nh, kho� ng lạ�m chuyệ��n xạ�u
[chí�] lạ�m điệ)u to� t; chí� co�  biệ(u hiệ��n nhừ thệ� . Co�  ngừớ� i
biệ(u hiệ��n nhừ thệ(  lạ�  tinh thạ)n kho� ng bí�nh thừớ� ng, nhừ
thệ(  đạ$  coi chạ�n co$ i ho) ng trạ)n ro) i,  lớ� i no� i rạ ngừớ� i tạ
kho� ng ly�  giạ� i no( i. Ngừớ� i tạ no� i, ‘Ô� ng nạ�y ho� c Phạ�p Luạ�n
Đạ� i Phạ�p ro) i lạ�  thạ�nh vạ�� y ừ? Từ� ạ nhừ mạ0 c bệ��nh tạ�m
thạ)n ạ� y’. Thừ� c rạ kho� ng phạ� i, mạ�  lạ�  ho�  quạ�  kí�ch đo�� ng
tho� i, kho� ng ly�  trí�, kho� ng thệo cạ� i ly�  tho� ng thừớ� ng. Mo� i
ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, chừ vi� lạ�m thệ�  cu$ ng kho� ng đu� ng,
chừ vi� đạ$  lạ� i quạy sạng cừ� c đoạn mạ� t ro) i; cu$ ng lạ�  tạ�m
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chạ�p trừớ� c. Chừ vi� cạ)n vừ� t bo�  no� , sinh hoạ� t vạ�  tu luyệ��n
mo�� t  cạ� ch  bí�nh  thừớ� ng nhừ mo� i  ngừớ� i.  ỞQ  nới  ngừớ� i
thừớ� ng, [nệ�u] mo� i ngừớ� i đệ)u cho rạHng chừ vi� thạ)n ho) n
điệ�n đạ�o, mo� i ngừớ� i đệ)u kho� ng nhí�n nhạ�� n chừ vi� nhừ
bí�nh thừớ� ng, trạ�nh xạ chừ vi�,  kho� ng ại cung cạ�p cho
chừ vi� cớ ho�� i đệ)  cạo tạ�m tí�nh, kho� ng ại coi chừ vi� nhừ
ngừớ� i bí�nh thừớ� ng, thí� to� i no� i nhừ vạ�� y kho� ng đừớ� c! Do
đo�  mo� i ngừớ� i nhạ� t đi�nh phạ� i chu�  y�  vạ�n đệ)  nạ�y, chừ vi�
nhạ� t đi�nh phạ� i giừ$  bạ�n thạ�n mí�nh cho đu� ng đạ0n.

Co� ng phạ�p cu� ạ chu� ng tạ kho� ng gio� ng cạ� c co� ng phạ�p
bí�nh thừớ� ng khạ� c,  vo� n mớ mớ mạ�ng mạ�ng,  nừ� ạ mớ
nừ� ạ tí�nh, thạ)n ho) n điệ�n đạ�o. Co� ng phạ�p chu� ng tạ yệ�u
cạ)u chừ vi� tu luyệ��n bạ�n thạ�n mí�nh mo�� t cạ� ch tí�nh tạ�o
minh  bạ� ch.  Co�  ngừớ� i  cừ�  no� i:  ‘Thừạ  Sừ  phu� ,  con  cừ�
nhạ0m mạ0 t lạ� i lạ�  lạ0 c đo�� ng’. To� i no� i rạHng kho� ng phạ� i thệ� ,
chừ vi� đạ$  hí�nh thạ�nh tho� i quện vừ� t bo�  chu�  y�  thừ� c cu� ạ
mí�nh, hệ4  chừ vi�  nhạ0m mạ0 t liệ)n buo� ng lới chu�  y�  thừ� c
cu� ạ mí�nh, đạ$  mạ� t ro) i; chừ vi� đạ$  hí�nh thạ�nh tho� i quện
nhừ  thệ�  mạ� t  ro) i.  Chừ  vi�  ngo) i  đạ�y  tạ� i  sạo  kho� ng  lạ0 c
đo�� ng? Chừ vi�  vạ4n bạ�o trí�  trạ� ng thạ� i  mớ�  mạ0 t,  hới hới
nhạ0m khệ$  mạ0 t  lạ� i  thí�  ho� i  chừ vi�  co�  lạ0 c  đo�� ng kho� ng?
Tuyệ�� t  đo� i  kho� ng.  Chừ vi�  cho rạHng luyệ��n  khí�  co� ng  lạ�
phạ� i nhừ thệ� , chừ vi� đạ$  hí�nh thạ�nh khạ� i niệ��m nhừ thệ� ,
hệ4  nhạ0m mạ0 t lạ� i  liệ)n mạ� t, chạOng co� n biệ� t đạ$  đệ�n đạ�u
nừ$ ạ. Chu� ng to� i giạ�ng rạHng chu�  y�  thừ� c cu� ạ chừ vi� nhạ� t
đi�nh phạ� i  thạnh tí�nh,  bớ� i  ví�  bo��  co� ng phạ�p  nạ�y  lạ�  tu
luyệ��n bạ�n thạ�n chừ vi�, chừ vi� cạ)n đệ)  cạo mo�� t cạ� ch tí�nh
tạ�o  minh bạ� ch.  Chu� ng tạ cu$ ng co�  tí$nh co� ng,  bo��  co� ng
phạ�p ạ� y chu� ng tạ luyệ��n nhừ thệ�  nạ�o? Chu� ng to� i yệ�u cạ)u
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mo� i  ngừớ� i,  chừ vi�  dạ4u  co�  [nhạ�� p]  đi�nh thạ�m sạ�u  đệ�n
mạ�y  cu$ ng  phạ� i  biệ� t  rạHng  bạ�n  thạ�n  mí�nh đạng luyệ��n
co� ng ớ�  đo� ,  tuyệ�� t  đo� i  kho� ng cho phệ�p  tiệ�n  nhạ�� p  vạ�o
trạ� ng thạ� i kho� ng co� n biệ� t gí� cạ� . Nhừ vạ�� y cu�  thệ(  sệ$  xuạ� t
hiệ��n trạ� ng thạ� i nạ�o? Sệ$  xuạ� t hiệ��n lạ�  lu� c ngo) i ớ�  đo� , cạ�m
giạ� c bạ�n thạ�n mí�nh my$  diệ��u hệ�� t nhừ đạng ngo) i trong
vo�  trừ� ng gạ� , cạ�m giạ� c thoạ� i mạ� i phi thừớ� ng, biệ� t rạHng
mí�nh đạng luyệ��n co� ng tạ� i  đo� ,  cạ�m giạ� c toạ�n thạ�n bạ� t
đo�� ng. Đo�  lạ�  điệ)u co� ng phạ�p nạ�y cu� ạ chu� ng tạ nhạ� t đi�nh
sệ$  xuạ� t hiệ��n. Co� n mo�� t trạ� ng thạ� i nừ$ ạ: ngo) i tớ� i ngo) i lui
phạ� t  hiệ��n  chạ�n [biệ�n] mạ� t,  kho� ng biệ� t  ro$  chạ�n  đạ$  đi
đạ�u  mạ� t,  thạ�n  thệ(  cu$ ng  [biệ�n]  mạ� t,  cạ�nh  tạy  cu$ ng
[biệ�n] mạ� t,  bạ�n tạy cu$ ng [biệ�n] mạ� t,  chí�  co� n mo4 i  cạ� i
đạ)u nạ$o. Luyệ��n tiệ�p nừ$ ạ thí� thạ�y đạ)u nạ$o cu$ ng [biệ�n]
mạ� t,  chí�  co� n  [mo4 i]  từ duy cu� ạ  bạ�n  thạ�n,  mo�� t  chu� t  y�
niệ��m biệ� t rạHng bạ�n thạ�n đạng luyệ��n co� ng nới ạ� y. Nệ�u
chu� ng tạ đạ� t đệ�n mừ� c đo��  ạ� y lạ�  đu�  ro) i. Ví� sạo? Ngừớ� i tạ
luyệ��n  co� ng  trong trạ� ng  thạ� i  ạ� y  thí�  thạ�n  thệ(  đạ� t  đệ�n
trạ� ng  thạ� i  diệ4n  hoạ�  đạ)y  đu�  nhạ� t,  trạ� ng  thạ� i  to� t  đệ�p
nhạ� t,  do đo�  chu� ng to� i  yệ�u  cạ)u  chừ vi�  nhạ�� p  tí$nh vạ�o
trạ� ng thạ� i ạ� y. Nhừng chừ vi� kho� ng đừớ� c ngu�  [hạy] mệ�
mớ�  đi mạ� t; nhừ thệ�  co�  thệ(  nhừ$ ng thừ�  to� t sệ$  đệ(  ngừớ� i
khạ� c luyệ��n mạ� t.

Tạ� t cạ�  nhừ$ ng ngừớ� i luyệ��n co� ng chu� ng tạ phạ� i hệ� t
sừ� c chu�  y�  kho� ng đừớ� c biệ(u hiệ��n quạ�  thạ� t thừớ� ng ớ�  nới
ngừớ� i thừớ� ng. Chừ vi�  khớ� i tạ� c du� ng kho� ng to� t ớ�  nới
ngừớ� i thừớ� ng, ngừớ� i tạ liệ)n no� i rạHng, ho� c Phạ�p Luạ�n
Đạ� i Phạ�p ro) i đệ)u thạ�nh rạ nhừ thệ�  cạ� ; vạ�� y cu$ ng từớng
đừớng vớ� i phạ�  hoạ� i dạnh dừ�  Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p; phạ� i
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nhạ� t đi�nh chu�  y�  việ�� c nạ�y. Tạ� i cạ� c phừớng diệ��n khạ� c vạ�
quạ�  trí�nh tu luyệ��n cu$ ng phạ� i  chu�  y�  kho� ng đừớ� c sinh
tạ�m hoạn hy� ; loạ� i tạ�m nạ�y rạ� t dệ4  bi� mạ lớ� i du� ng.

Tu khẩu

Vệ)  ‘tu  khạ(u’,  to� n  giạ�o  quạ�  khừ�  cu$ ng  giạ�ng.  Tuy
nhiệ�n tu khạ(u mạ�  ho�  no� i đệ�n đạ�� t tro� ng điệ(m vạ�o nhừ$ ng
ngừớ� i tu luyệ��n chuyệ�n nghiệ��p—tạ�ng nhạ�n vạ�  đạ� o sy$—
[ho� ]  ngạ�� m  miệ��ng  kho� ng  no� i.  Ví�  lạ�  ngừớ� i  tu  luyệ��n
chuyệ�n nghiệ��p, mu� c đí�ch lạ�  vừ� t bo�  [ớ� ] mừ� c đo��  lớ� n hớn
cạ� c tạ�m chạ�p trừớ� c cu� ạ con ngừớ� i; ho�  cho rạHng ngừớ� i
tạ mo�� t  khi đo�� ng niệ��m liệ)n  lạ�  nghiệ��p.  Trong to� n giạ�o
[ngừớ� i tạ] phạ�n nghiệ��p thạ�nh hại loạ� i nghiệ��p thiệ��n vạ�
nghiệ��p  ạ� c;  dạ4u  lạ�  nghiệ��p  thiệ��n  cu$ ng  vạ�� y,  nghiệ��p  ạ� c
cu$ ng vạ�� y, du� ng cạ� i ‘kho� ng’ cu� ạ Phạ�� t giạ, cạ� i ‘vo� ’ cu� ạ Đạ� o
giạ mạ�  xệ� t thí� đệ)u kho� ng nệ�n lạ�m; do vạ�� y ho�  no� i: ‘To� i
kho� ng lạ�m gí�  cạ� ’.  Ví�  kho� ng thạ�y  đừớ� c  quạn hệ��  nhạ�n
duyệ�n cu� ạ sừ�  vạ�� t, rạHng sừ�  việ�� c kiạ ro� t rạ�o lạ�  việ�� c to� t
hạy việ�� c xạ�u, co� n co�  quạn hệ��  nhạ�n duyệ�n ớ�  đo� . Ngừớ� i
tu luyệ��n bí�nh thừớ� ng chừạ [đừớ� c] cạo tạ)ng đệ�n cho4  ạ� y,
kho� ng thạ�y đừớ� c điệ)u nạ�y; do đo�  ho�  lo sớ�  rạHng bệ)  mạ�� t
lạ�  việ�� c to� t, nhừng thừ� c hiệ��n ro) i co�  khi lạ� i lạ�  việ�� c xạ�u.
Vạ�� y nệ�n ho�  gạ0ng sừ� c giạ�ng ‘vo�  vi’, ho�  kho� ng lạ�m gí� cạ� ;
nhừ thệ�  ho�  trạ�nh đừớ� c việ�� c tạ� o nghiệ��p thệ�m nừ$ ạ. Bớ� i
ví� tạ� o nghiệ��p sệ$  phạ� i tiệ�u nghiệ��p, phạ� i chi�u kho( . Ví� nhừ
ngừớ� i tu luyệ��n chu� ng tạ, đạ$  đi�nh ro$  lạ�  đệ�n mo�� t  bừớ� c
nạ�o  đo�  sệ$  khại  co� ng,  chừ vi�  đừạ vạ�o  đo�  nhừ$ ng  thừ�
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kho� ng cạ)n thiệ� t, no�  đệ)u sệ$  thạ�nh kho�  nạ� n cho toạ�n thệ(
việ�� c tu luyệ��n; do đo�  ho�  giạ�ng vo�  vi.

Tu  khạ(u  đừớ� c  giạ�ng  trong  Phạ�� t  giạ,  ạ� y  lạ� ,  con
ngừớ� i tạ [lu� c] no� i đệ)u do y�  thừ� c từ từớ� ng cu� ạ mí�nh chi
pho� i; nhừ vạ�� y y�  thừ� c từ từớ� ng kiạ chí�nh lạ�  ‘hừ$ u vi’. Nệ�u
bạ�n thạ�n y�  thừ� c từ từớ� ng ngừớ� i tạ vừ� ạ đo�� ng niệ��m, no� i
mo�� t [lớ� i] nạ�o đo� , lạ�m mo�� t [điệ)u] nạ�o đo� , chi pho� i giạ� c
quạn hạy từ�  chi cu� ạ con ngừớ� i, thí� co�  thệ(  lạ�  chạ�p trừớ� c
nới  ngừớ� i  thừớ� ng.  Ví�  nhừ  chừ  vi�  no� i,  [khi  co� ]  mạ�u
thuạ4n giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i: ‘ạnh to� t đạ�y, no�  kho� ng to� t,
ạnh tu luyệ��n đừớ� c to� t đạ�y, co� n no�  tu luyệ��n kho� ng co�
to� t’, bạ�n thạ�n nhừ$ ng thừ�  ạ� y chí�nh lạ�  mạ�u thuạ4n. Chu� ng
tạ chí� no� i bí�nh thừớ� ng tho� i: ‘to� i nệ�n lạ�m việ�� c nạ�y hạy
việ�� c no� , hiệ��n nạy việ�� c nạ�y nệ�n thừ� c hiệ��n nhừ thệ�  nạ�y
hạy  nhừ  thệ�  kiạ’,  nhừng  cu$ ng  co�  thệ(  vo�  y�  lạ�m  to( n
thừớng ại đo� . Bớ� i ví� mạ�u thuạ4n giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i
rạ� t lạ�  phừ� c tạ� p; co�  thệ(  vo�  y�  tạ� o nghiệ��p. Thệ�  lạ� , ho�  giạ�ng
rạHng tuyệ�� t đo� i ngạ�� m miệ��ng kho� ng no� i nạ�ng gí� nừ$ ạ. Quạ�
khừ�  trong to� n giạ�o vạ4n luo� n luo� n coi việ�� c ‘tu khạ(u’ rạ� t
[quạn] tro� ng; đo�  lạ�  điệ)u giạ�ng trong to� n giạ�o.

Ngừớ� i tu luyệ��n Phạ�p Luạ�n Đạ� i Phạ�p chu� ng tạ tuyệ�� t
đạ� i đạ so�  lạ�  tu luyệ��n trong ngừớ� i thừớ� ng (trừ�  nhừ$ ng đệ��
từ�  tu luyệ��n chuyệ�n nghiệ��p), nhừ vạ�� y kho� ng thệ(  trạ�nh
kho� i  [cuo�� c  so� ng]  sinh  hoạ� t  bí�nh  thừớ� ng  nới  xạ$  ho�� i
ngừớ� i thừớ� ng vạ�  giạo tiệ�p ngoạ� i xạ$  ho�� i. Ai cu$ ng co�  co� ng
tạ� c nạ�o đo� , hớn nừ$ ạ cu$ ng cạ)n lạ�m co� ng tạ� c cho to� t; co�
ngừớ� i thừ� c hiệ��n co� ng tạ� c cu� ạ mí�nh chí�nh lạ�  tho� ng quạ
việ�� c thuyệ� t no� i; nhừ vạ�� y co�  phạ� i lạ�  mạ�u thuạ4n kho� ng?
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Cu$ ng kho� ng mạ�u thuạ4n. Kho� ng mạ�u thuạ4n ớ�  cho4  nạ�o?
‘Tu khạ(u’ mạ�  chu� ng tạ giạ�ng, khạ� c hạOn vớ� i [tu khạ(u] mạ�
ho�  [giạ�ng]. Ví� phạ�p mo� n khạ� c nhạu, nệ�n yệ�u cạ)u cu$ ng
khạ� c  nhạu.  Chu� ng tạ  mớ�  miệ��ng  no� i,  đệ)u  [cạ)n]  chiệ(u
thệo tạ�m tí�nh cu� ạ ngừớ� i luyệ��n co� ng mạ�  no� i, kho� ng no� i
nhừ$ ng lo�� ng ngừ$  thi� phi, kho� ng no� i nhừ$ ng lớ� i bạ� t hạ�o.
Lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n cạ)n chiệ(u thệo tiệ�u chuạ(n cu� ạ Phạ�p
mạ�  nhạ�� n đi�nh bạ�n thạ�n mí�nh, [lớ� i]  nạ�o nệ�n no� i  [lớ� i]
nạ�o  kho� ng.  [Lớ� i]  nạ�o  nệ�n  no� i,  du� ng Phạ�p nhạ�� n  đi�nh
thạ�y phu�  hớ� p vớ� i tiệ�u chuạ(n tạ�m tí�nh ngừớ� i luyệ��n co� ng
thí� kho� ng thạ�nh vạ�n đệ) ; vạ�  lạ� i chu� ng tạ co� n phạ� i giạ�ng
Phạ�p,  tuyệ�n truyệ)n Phạ�p,  do đo�  kho� ng no� i  nừ$ ạ cu$ ng
kho� ng đừớ� c. Chu� ng tạ giạ�ng tu khạ(u, ạ� y lạ�  nhừ$ ng dạnh
lớ� i  chừạ vừ� t bo�  đừớ� c nới ngừớ� i  thừớ� ng vạ�  nhừ$ ng gí�
kho� ng liệ�n quạn gí�  đệ�n co� ng tạ� c thừ� c tệ�  ngoạ� i xạ$  ho�� i
cu� ạ ngừớ� i tu luyệ��n; hoạ�� c chuyệ��n phiệ�m vo�  du� ng giừ$ ạ
cạ� c đệ��  từ�  đo) ng mo� n; hoạ�� c muo� n hiệ(n thi� xuạ� t phạ� t từ�
tạ�m chạ�p trừớ� c;  hoạ�� c  nhừ$ ng điệ)u nghệ ngoạ� i  đừớ� ng
hạy tin đo) n lừu truyệ)n; hoạ�� c mo�� t so�  việ�� c ngoạ� i xạ$  ho�� i
hệ4  đạ�m luạ�� n  đệ�n  liệ)n  thạ�y  hừng phạ�n,  thí�ch no� i  [vệ)
chu� ng]; to� i nghí$ rạHng chu� ng đệ)u lạ�  tạ�m chạ�p trừớ� c cu� ạ
ngừớ� i  thừớ� ng.  Tạ� i  nhừ$ ng  phừớng  diệ��n  nạ�y  to� i  cho
rạHng chu� ng tạ cạ)n tu cạ� i miệ��ng ạ� y lạ� i, đạ�y lạ�  ‘tu khạ(u’
mạ�  chu� ng to� i giạ�ng. Cạ� c tạ�ng nhạ�n trong quạ�  khừ�  coi
việ�� c  nạ�y rạ� t  [quạn] tro� ng, bớ� i  ví�  hệ4  đo�� ng niệ��m lạ�  ho�
đạng tạ� o  nghiệ��p.  Do đo�  ho�  giạ�ng  “thạ�n  khạ(u  y� ”.  ‘Tu
thạ�n’ mạ�  ho�  giạ�ng ạ� y, chí�nh lạ�  kho� ng lạ�m điệ)u xạ�u. ‘Tu
khạ(u’ chí�nh lạ�  kho� ng no� i. ‘Tu y� ’ chí�nh lạ�  luo� n cạ�  nghí$
thí� cu$ ng kho� ng nghí$ nừ$ ạ. Ýệ�u cạ)u nhừ$ ng việ�� c nạ�y cu� ạ
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ngừớ� i tu luyệ��n chuyệ�n nghiệ��p trong cạ� c chu� ạ quạ�  khừ�
rạ� t nghiệ�m khạ0 c. Chu� ng tạ chiệ(u thệo tiệ�u chuạ(n tạ�m
tí�nh cu� ạ ngừớ� i tu luyệ��n đệ(  yệ�u cạ)u bạ�n thạ�n mí�nh, dạ�n
xệ�p cho to� t nhừ$ ng gí� nệ�n no� i nhừ$ ng gí� kho� ng nệ�n no� i lạ�
đừớ� c ro) i.
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Bài giảng thứ chín

Khí công và thể dục

ỞQ  tạ)ng bí�nh thừớ� ng, ngừớ� i  tạ dệ4  nhí�n nhạ�� n rạHng
khí� co� ng co�  quạn hệ��  trừ� c tiệ�p vớ� i rệ�n luyệ��n thệ(  du� c. Tạ� t
nhiệ�n ớ�  tạ)ng thạ�p mạ�  giạ�ng, từ�  phừớng diệ��n chừ$ ạ bệ��nh
khoệ�  ngừớ� i mạ�  xệ� t, thí� khí� co� ng vạ�  rệ�n luyệ��n thệ(  du� c lạ�
đệ)u cu� ng mu� c đí�ch. Tuy nhiệ�n phừớng phạ�p rệ�n luyệ��n
cu�  thệ(  cu� ạ no� ,  phừớng tiệ��n [no� ] sừ�  du� ng lạ�  khạ� c hạOn
vớ� i  thệ(  du� c.  Muo� n  rệ�n  luyệ��n  thệ(  du� c  đệ(  đạ� t  [đừớ� c]
thạ�n thệ(  ngừớ� i khoệ�  mạ� nh, thí� cạ)n tạ�ng cừớ� ng lừớ� ng
vạ�� n đo�� ng cu� ạ con ngừớ� i, tạ�ng cừớ� ng huạ�n luyệ��n thạ�n
thệ(  cu� ạ con ngừớ� i; co� n tu luyệ��n khí� co� ng lạ� i hoạ�n toạ�n
trạ� i lạ� i, kho� ng yệ�u cạ)u ngừớ� i tạ [cừ� ] đo�� ng, nệ�u co�  [cừ� ]
đo�� ng  thí�  cu$ ng  lạ�  ‘hoạ$n  mạ� n  việ�n’,  thạ�� m  chí�  co� n  bạ� t
đo�� ng, tí$nh chí�. Điệ)u ạ� y khạ� c hạOn so vớ� i hí�nh thừ� c rệ�n
luyệ��n thệ(  du� c. Co� n nệ�u từ�  tạ)ng cạo mạ�  xệ� t, thí� khí� co� ng
kho� ng chí� lạ�  chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i, no�  co�  nhừ$ ng thừ�  ớ�
tạ)ng  cạo  hớn,  co�  no�� i  hạ�m  thạ�m  sạ�u  hớn.  Khí�  co� ng
kho� ng phạ� i [chí�] lạ�  mo�� t đo� i điệ)u ớ�  tạ)ng ngừớ� i thừớ� ng,
no�  lạ�  siệ�u thừớ� ng; hớn nừ$ ạ tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu no�
đệ)u co�  hiệ(n hiệ��n khạ� c nhạu; no�  lạ�  nhừ$ ng gí� vừớ� t rạ� t xạ
ngừớ� i thừớ� ng.

Xệ� t thệo bạ�n chạ� t [phừớng phạ�p] rệ�n luyệ��n, chu� ng
khạ� c  nhạu  rạ� t  nhiệ)u.  Vạ�� n  đo�� ng  việ�n  cạ)n  phạ� i  tạ�ng
cừớ� ng vạ�� n đo�� ng, nhạ� t lạ�  cạ� c vạ�� n đo�� ng việ�n hiệ��n nạy, đệ(
thạ�n thệ(  thí�ch ừ� ng cho đừớ� c vớ� i  mừ� c đo��  cạ� nh trạnh
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hiệ��n đạ� i, đệ(  đạ� t đừớ� c tiệ�u chuạ(n nhừ thệ� , ho�  cạ)n phạ� i
lạ�m sạo cho thạ�n thệ(  luo� n luo� n ớ�  trạ� ng thạ� i to� t nhạ� t. Đệ(
đạ� t mu� c tiệ�u ạ� y, cạ)n tạ�ng cừớ� ng vạ�� n đo�� ng, sạo cho thạ�n
thệ(  ngừớ� i tạ co�  đừớ� c tuạ)n hoạ�n mạ�u đạ)y đu�  nhạ� t, từ�  đo�
tạ�ng cừớ� ng nạ�ng lừ� c [tạ�n trạ)n] đạ� i tạ� , lạ�m cho thạ�n thệ(
luo� n luo� n bạ�o trí�  ớ�  trạ� ng thạ� i hừớ� ng lệ�n. Tạ� i sạo cạ)n
tạ�ng cừớ� ng nạ�ng lừ� c [tạ�n trạ)n] đạ� i tạ� ? Bớ� i ví� thạ�n thệ(
vạ�� n đo�� ng việ�n cạ)n phạ� i luo� n luo� n thệ(  hiệ��n rạ trạ� ng thạ� i
hừớ� ng lệ�n to� t nhạ� t cho cạ� nh trạnh. Thạ�n thệ(  ngừớ� i tạ
do vo�  so�  tệ�  bạ�o to(  hớ� p tạ� o thạ�nh; nhừ$ ng tệ�  bạ�o ạ� y đệ)u
co�  mo�� t quạ�  trí�nh: tệ�  bạ�o mớ� i phạ�n tạ� ch co�  sinh mệ��nh
[so� ng]  rạ� t  mạ� nh  mệ$ ,  thệ(  hiệ��n  rạ  [sừ� ]  phạ� t  triệ(n  lệ�n
trệ�n. Khi đạ� t đệ�n hạ� n đo��  cừ� c [điệ(m] ro) i, thí� no�  kho� ng
thệ(  tiệ�p tu� c phạ� t triệ(n [lệ�n trệ�n] đừớ� c nừ$ ạ, chí� co�  thệ(
giạ�ng hạ�  xuo� ng, mo�� t mạ� ch cho đệ�n cừ� c điệ(m, ro) i sệ$  lạ� i
co�  tệ�  bạ�o mớ� i thạy thệ�  no� . ChạOng hạ� n, lạ� y ví� du�  mừớ� i
hại giớ�  đo) ng ho)  [trong] mo�� t ngạ�y; từ�  lu� c 6 giớ�  sạ�ng tệ�
bạ�o  [mớ� i  đừớ� c]  phạ�n  tạ� ch  rạ,  liệ�n  tu� c  thệ(  hiệ��n  rạ
[trạ� ng thạ� i] hừớ� ng lệ�n, hừớ� ng lệ�n, đệ�n 8, 9 giớ� , cho đệ�n
10 giớ�  vạ4n lạ�  thớ� i ky�  co� n rạ� t to� t. Cho đệ�n lu� c 12 giớ� , no�
kho� ng lệ�n tiệ�p đừớ� c nừ$ ạ, chí� co�  thệ(  rớ� t xuo� ng. Đệ�n lu� c
ạ� y tệ�  bạ�o vạ4n co� n mo�� t nừ� ạ lừ� c so� ng, chí�nh nừ� ạ lừ� c sinh
mệ��nh ạ� y lạ�  kho� ng thí�ch hớ� p vớ� i trạ� ng thạ� i cạ� nh trạnh
cu� ạ vạ�� n đo�� ng việ�n.

Vạ�� y lạ�m sạo đạ�y? Ho�  cạ)n tạ�ng cừớ� ng huạ�n luyệ��n,
giạ tạ�ng tuạ)n hoạ�n mạ�u, sạu đo�  cạ� c tệ�  bạ�o mớ� i đừớ� c
sinh rạ thạy thệ�  tệ�  bạ�o cu$ ; ho�  [cho� n] đi con đừớ� ng ạ� y.
Nghí$ạ lạ� , quạ�  trí�nh toạ�n bo��  cu� ạ tệ�  bạ�o chừạ đi hệ� t, mớ� i
đi hệ� t mo�� t nừ� ạ tiệ�n trí�nh sinh mệ��nh tho� i, thí� chu� ng đạ$
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bi� bạ� i tiệ� t ro) i; do vạ�� y thạ�n thệ(  vạ4n bạ�o trí� đừớ� c trạ� ng
thạ� i cừớ� ng trạ�ng, hừớ� ng lệ�n trệ�n. Tuy nhiệ�n tệ�  bạ�o cu� ạ
con ngừớ� i kho� ng thệ(  phạ�n tạ� ch vo�  hạ� n [lạ)n] đừớ� c nhừ
thệ� , so�  lạ)n tệ�  bạ�o phạ�n tạ� ch lạ�  co�  giớ� i hạ� n. ChạOng hạ� n
trong mo�� t  đớ� i ngừớ� i co�  thệ(  phạ�n tạ� ch mo�� t  trạ�m lạ)n;
thừ� c rạ co� n  hớn cạ�  trạ�m vạ�n  lạ)n.  Ví�  nhừ tệ�  bạ�o  cu� ạ
ngừớ� i tạ bí�nh thừớ� ng phạ�n tạ� ch 100 lạ)n [vạ�  ho� ] co�  thệ(
so� ng 100 tuo( i, nhừng hiệ��n nạy tệ�  bạ�o chí� so� ng co�  mo�� t
nừ� ạ đớ� i cu� ạ no� , do vạ�� y ho�  chí� co�  thệ(  so� ng đừớ� c 50 tuo( i
tho� i. Nhừng chu� ng tạ kho� ng thạ�y vạ�� n đo�� ng việ�n nạ�o co�
vạ�n đệ)  nghiệ�m tro� ng cạ� ; bớ� i ví� cạ� c vạ�� n đo�� ng việ�n hiệ��n
nạy chừạ đệ�n 30 tuo( i đạ$  bi�  đạ�o thạ� i;  nhạ� t lạ�  mừ� c đo��
cạ� nh trạnh bạ�y giớ�  rạ� t cạo, so�  lừớ� ng vạ�� n đo�� ng việ�n bi�
đạ�o thạ� i cu$ ng lớ� n; do đo�  ho�  kho� i phu� c trớ�  lạ� i cuo�� c so� ng
sinh hoạ� t  bí�nh thừớ� ng,  nhí�n bệ)  ngoạ� i  kho� ng thạ�y ho�
chi�u ạ�nh hừớ� ng gí�. Từ�  ly�  luạ�� n mạ�  xệ� t thừ� c chạ� t lạ�  nhừ
vạ�� y, co�  thệ(  lạ�m cho thạ�n thệ(  cu� ạ ho�  bạ�o trí� mo�� t cớ thệ(
khoệ�  mạ� nh, nhừng lạ� i ru� t ngạ0n sinh mệ��nh cu� ạ ho�  lạ� i.
Từ�  bệ�n ngoạ� i  mạ�  nhí�n,  thí�  vạ�� n  đo�� ng việ�n mừớ� i  mạ�y
tuo( i sệ$  tro� ng nhừ hại mạ�y tuo( i; vạ�� n đo�� ng việ�n hại mạ�y
tuo( i sệ$  tro� ng nhừ bạ mạ�y tuo( i. Tho� ng thừớ� ng cạ� c vạ�� n
đo�� ng việ�n lạ�m cho ngừớ� i tạ [co� ] cạ�m giạ� c lớ� n sớ� m vạ�
tro� ng giạ�  hớn tuo( i; co�  lớ� i co�  hạ� i; nhí�n nhạ�� n mo�� t cạ� ch
biệ��n chừ� ng; thừ� c rạ lạ�  [ho� ] cho� n con đừớ� ng ạ� y.

Tu luyệ��n khí� co� ng trạ� i ngừớ� c hạOn vớ� i rệ�n luyệ��n thệ(
du� c;  vệ)  đo�� ng tạ� c  kho� ng yệ�u cạ)u  vạ�� n đo�� ng mạ� nh mệ$ ,
nệ�u co�  đo�� ng tạ� c cu$ ng lạ�  ‘hoạ$n mạ� n việ�n’, chạ�� m rạ$ i vo�
cu� ng,  thạ�� m  chí�  bạ� t  đo�� ng,  tí$nh  chí�  hạOn  lạ� i.  Nhừ  mo� i
ngừớ� i đạ$  biệ� t phừớng phạ�p thiệ)n đi�nh, tí$nh chí� hạOn lạ� i,
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to� c  đo��  nhi�p  tim cu$ ng chạ�� m lạ� i,  tuạ)n  hoạ�n  mạ�u  cu$ ng
nhừ hệ� t thạ�y mo� i thừ�  đệ)u giạ�m xuo� ng chạ�� m lạ� i. Ab n Đo��
co�  rạ� t nhiệ)u thạ)y yogạ, co�  thệ(  ngo) i toạ�  trong nừớ� c hạ�ng
mạ�y  ngạ�y  liệ)n,  cho� n  xuo� ng  đạ� t  mạ�y  ngạ�y  liệ)n,  hoạ�n
toạ�n lạ�m cho bạ�n thạ�n ho�  tí$nh chí� hạOn lạ� i, thạ�� m chí� cạ�
nhi�p tim cu$ ng đừớ� c kho� ng chệ�  vừ$ ng chạ0 c. ChạOng hạ� n tệ�
bạ�o ngừớ� i tạ mo�� t  ngạ�y phạ�n tạ� ch mo�� t lạ)n, thí�  nhừ$ ng
ngừớ� i tu luyệ��n ạ� y lạ�m cho tệ�  bạ�o thạ�n thệ(  ngừớ� i tạ hại
ngạ�y phạ�n tạ� ch mo�� t lạ)n, mo�� t tuạ)n phạ�n tạ� ch mo�� t lạ)n,
nừ� ạ thạ�ng phạ�n tạ� ch mo�� t  lạ)n,  thạ�� m chí�  thớ� i  giạn lạ�u
hớn nừ$ ạ, nhừ thệ�  ho�  đạ$  kệ�o dạ� i sinh mệ��nh cu� ạ ho� . Đạ�y
lạ�  co� ng phạ�p chí� tu tí�nh kho� ng tu mệ��nh, no�  cu$ ng co�  thệ(
đạ� t đệ�n điệ(m nạ�y, cu$ ng co�  thệ(  kệ�o dạ� i sinh mệ��nh bạ�n
thạ�n. Co�  ngừớ� i nghí$: sinh mệ��nh cu� ạ ngừớ� i tạ, đớ� i cu� ạ
ngừớ� i tạ chạOng phạ� i đạ$  đi�nh [trừớ� c] ro) i ừ? [Ai] kho� ng
tu mệ��nh thí� lạ�m sạo so� ng [lạ�u hớn] đừớ� c? Đu� ng thệ� , ví�
tạ)ng cu� ạ ngừớ� i tu luyệ��n đạ$  đo�� t phạ�  tạm giớ� i nệ�n [mớ� i]
co�  thệ(  kệ�o dạ� i  [sinh mệ��nh] đừớ� c, nhừng từ�  bệ)  ngoạ� i
mạ�  nhí�n thí� tro� ng giạ�  co4 i phi thừớ� ng.

Co� ng phạ�p tu mệ��nh thạ�� t  sừ� ,  cạ)n liệ�n tu� c đừạ vạ�� t
chạ� t cạo nạ�ng lừớ� ng đạ$  thạ�u thạ�� p đừớ� c to) n trừ$  vạ�o tệ�
bạ�o cu� ạ thạ�n thệ(  ngừớ� i tạ; khi liệ�n tu� c giạ tạ�ng mạ�� t đo�� ,
thí�  cu$ ng dạ)n  dạ)n ừ� c chệ�  vừ$ ng tệ�  bạ�o  ngừớ� i  thừớ� ng,
dạ)n dạ)n thạy thệ�  tệ�  bạ�o ngừớ� i thừớ� ng. Đệ�n lu� c ạ� y liệ)n
phạ� t sinh biệ�n hoạ�  vệ)  chạ� t,  cạ�  nhạ�n ạ� y sệ$  mạ$ i  thạnh
xuạ�n. Tạ� t nhiệ�n quạ�  trí�nh tu luyệ��n lạ�  mo�� t quạ�  trí�nh rạ� t
chạ�� m, phạ� i pho�  xuạ� t rạ� t lớ� n. Nho� c cạ� i gạ�n co� t, kho(  cạ� i
tạ�m chí�, kho� ng dệ4  dạ�ng chu� t nạ�o. ỞQ  trong vạ chạ� m giừ$ ạ
ngừớ� i vớ� i ngừớ� i thí� tạ�m ạ� y co�  thệ(  bạ� t đo�� ng hạy kho� ng?
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Trừớ� c nhừ$ ng lớ� i í�ch thiệ� t thạ�n cu� ạ cạ�  nhạ�n thí� cạ� i tạ�m
ạ�y co�  bạ� t đo�� ng hạy kho� ng? Nhừ$ ng sừ�  việ�� c ạ� y lạ�m đừớ� c
rạ� t kho� ; do đo�  kho� ng phạ� i muo� n đạ� t đừớ� c mu� c đí�ch ạ� y
liệ)n co�  thệ(  đạ� t đừớ� c đạ�u. Tạ�m tí�nh cu� ạ ngừớ� i tạ, đừ� c
cu� ạ ngừớ� i tạ đệ)u cạ)n phạ� i tu lệ�n trệ�n mớ� i co�  thệ(  đạ� t
đừớ� c mu� c đí�ch nhừ vạ�� y.

Xừạ nạy rạ� t nhiệ)u ngừớ� i coi khí� co� ng lạ4n lo�� n cu� ng
vớ� i rệ�n luyệ��n thệ(  du� c tho� ng thừớ� ng, thừ� c rạ sừ�  khạ� c
biệ�� t rạ� t to lớ� n, lạ�  mo�� t việ�� c hoạ�n toạ�n khạ� c hạOn. Chí� khi
luyệ��n khí� tạ� i tạ)ng thạ�p nhạ� t, [chí�] chu�  tro� ng chừ$ ạ bệ��nh
khoệ�  ngừớ� i, đệ(  đạ� t mo�� t thạ�n thệ(  khoệ�  mạ� nh, thí�  mu� c
đí�ch ớ�  tạ)ng thạ�p nhạ� t  [đo� i]  vớ� i  rệ�n luyệ��n  thệ(  du� c lạ�
cu� ng mo�� t tí�nh. Nhừng lệ�n đệ�n tạ)ng cạo, thí� hoạ�n toạ�n
lạ�  việ�� c khạ� c. Ti�nh hoạ�  thạ�n thệ(  trong khí� co� ng cu$ ng co�
mu� c đí�ch, co� n phạ� i du� ng [Phạ�p] ly�  siệ�u thừớ� ng đệ(  yệ�u
cạ)u  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng,  kho� ng  thệ(  du� ng  [đạ� o]  ly�  cu� ạ
ngừớ� i thừớ� ng đệ(  yệ�u cạ)u. Rệ�n luyệ��n thệ(  du� c chí� lạ�  việ�� c
cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng.

Ý niệm

Bạ�n vệ)  y�  niệ��m, cu$ ng chí�nh lạ�  hoạ� t đo�� ng từ duy cu� ạ
từ từớ� ng con ngừớ� i chu� ng tạ. Giớ� i tu luyệ��n nhí�n nhạ�� n y�
niệ��m con ngừớ� i trong hoạ� t đo�� ng từ duy đạ� i  nạ$o nhừ
thệ�  nạ�o? Xệ� t  cạ� c  hí�nh thừ� c khạ� c  nhạu cu� ạ từ duy (y�
niệ��m) con ngừớ� i rạ sạo? Thệ(  hiệ��n rạ nhừ thệ�  nạ�o? Ý
ho� c hiệ��n đạ� i nghiệ�n cừ� u đạ� i nạ$o con ngừớ� i vạ4n co� n rạ� t
nhiệ)u vạ�n đệ)  nạn giạ� i, bớ� i ví� no�  kho� ng dệ4  nhừ nhừ$ ng
thừ�  bệ)  mạ�� t thạ�n thệ(  chu� ng tạ. Tạ� i tạ)ng thạ�m sạ�u, ớ�  cạ� c
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tạ)ng khạ� c nhạu đệ)u co�  hí�nh thừ� c khạ� c nhạu. Tuy nhiệ�n
cu$ ng kho� ng gio� ng nhừ mo�� t so�  khí� co� ng sừ giạ�ng. Mo�� t
so�  khí� co� ng sừ bạ�n thạ�n ho�  kho� ng biệ� t điệ)u ạ� y lạ�  gí�, ho�
no� i kho� ng ro$  rạ�ng. Ho�  cho rạHng đạ� i nạ$o cu� ạ bạ�n thạ�n
mí�nh hệ4  đo�� ng [niệ��m], hệ4  sạ�n sinh y�  niệ��m liệ)n co�  thệ(
thừ� c  hiệ��n  sừ�  việ�� c,  nệ�n  ho�  no� i  rạHng từ từớ� ng cu� ạ  ho�
thừ� c hiệ��n, y�  niệ��m cu� ạ ho�  thừ� c hiệ��n; ky�  thừ� c hoạ�n toạ�n
kho� ng phạ� i lạ�  y�  niệ��m cu� ạ ho�  thừ� c hiệ��n.

Trừớ� c  hệ� t  chu� ng tạ  giạ�ng  vệ)  [nguo) n]  nguyệ�n  lại
cu� ạ từ duy con ngừớ� i. Trung Quo� c co(  đạ� i co�  mo�� t cạ� ch
no� i: “tạ�m từớ� ng”. Tạ� i sạo lạ� i no� i ‘tim suy nghí$’? Khoạ
ho� c Trung Quo� c co(  đạ� i đạ$  vo�  cu� ng phạ� t triệ(n, bớ� i ví� ho�
nghiệ�n cừ� u trừ� c tiệ�p nhạ0m thạOng vạ�o nhừ$ ng điệ)u nhừ
thạ�n thệ(  ngừớ� i, sinh mệ��nh vạ�  vu$  tru� . Co�  ngừớ� i thừ� c sừ�
cạ�m giạ� c  thạ�y  ‘tim’  đạng suy nghí$  vạ�n  đệ) ,  nhừng co�
ngừớ� i cạ�m thạ�y nhừ đạ� i  nạ$o suy nghí$  vạ�n đệ) .  Ví�  sạo
xuạ� t hiệ��n tí�nh huo� ng ạ� y? Ho�  giạ�ng ‘tạ�m từớ� ng’ cu$ ng rạ� t
co�  đạ� o ly� , bớ� i ví� chu� ng to� i thạ�y nguyệ�n thạ)n cu� ạ ngừớ� i
thừớ� ng rạ� t bệ� , tí�n từ� c chạ�n chí�nh phạ� t xuạ� t rạ trong đạ� i
nạ$o  ngừớ� i  kho� ng phạ� i  lạ�  bạ�n  thạ�n  đạ� i  nạ$o  ngừớ� i  tạ
phạ� t huy tạ� c du� ng, kho� ng phạ� i bạ�n thạ�n đạ� i nạ$o phạ� t
xuạ� t rạ, mạ�  lạ�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ ngừớ� i tạ phạ� t xuạ� t rạ.
Nguyệ�n thạ)n con ngừớ� i kho� ng chí� lừu tru�  tạ� i nệ�  hoạ�n
cung. Nệ�  hoạ�n cung mạ�  Đạ� o giạ no� i  đệ�n chí�nh lạ�  thệ(
tu� ng quạ�  mạ�  y ho� c hiệ��n đạ� i  chu� ng tạ vạ4n nhí�n nhạ�� n.
Nệ�u nguyệ�n thạ)n ớ�  nệ�  hoạ�n cung, thí� chu� ng tạ thừ� c sừ�
cạ�m thạ�y nhừ đạ� i nạ$o đạng suy xệ� t vạ�n đệ) , đạng phạ� t
xuạ� t rạ tí�n từ� c; nệ�u nhừ no�  ớ�  tim, thí� thừ� c sừ�  cạ�m thạ�y
tim đạng suy xệ� t vạ�n đệ) .
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[Thạ�n] thệ(  ngừớ� i lạ�  mo�� t tiệ(u vu$  tru� , rạ� t nhiệ)u thệ(
sinh mệ��nh cu� ạ ngừớ� i luyệ��n co� ng đệ)u co�  khạ�  nạ�ng co�
tạ� c du� ng hoạ�n vi�. Nệ�u nguyệ�n thạ)n co�  sừ�  hoạ�n vi�, [vạ� ]
no�  chạ� y vạ�o bu� ng, thí�  sệ$  thừ� c sừ�  cạ�m thạ�y nhừ bu� ng
đạng suy nghí$ vạ�n đệ) ; nệ�u nguyệ�n thạ)n chạ� y sạng bạ0p
chạ�n hạy go� t chạ�n, thí� sệ$  cạ�m thạ�y nhừ bạ0p chạ�n hạy
go� t  chạ�n  đạng suy xệ� t  vạ�n  đệ) ,  đạ�m bạ�o  lạ�  nhừ vạ�� y;
nghệ vạ�� y rạ� t huyệ)n [hoạ�� c]. Khi chừ vi� tu luyệ��n tạ� i tạ)ng
kho� ng cạo quạ� ,  chừ vi�  sệ$  cạ�m nhạ�� n thạ�y to) n tạ� i hiệ��n
từớ� ng nạ�y.  Thạ�n  thệ(  ngừớ� i  tạ  nệ�u  kho� ng co�  nguyệ�n
thạ)n cu� ạ mí�nh, kho� ng co�  tí�nh khí�  tí�nh cạ� ch, đạ�� c tí�nh,
kho� ng co�  nhừ$ ng thừ�  ạ� y, thí� chí�nh lạ�  mo�� t tạ�ng thi�t; no�
kho� ng thệ(  lạ�  mo�� t con ngừớ� i hoạ�n chí�nh, co�  mạng thệo
cạ�  tí�nh từ�  ngạ$  đo�� c lạ�� p. Nhừ vạ�� y đạ� i nạ$o cu� ạ con ngừớ� i
khớ� i tạ� c du� ng gí�? Nệ�u yệ�u cạ)u to� i giạ�ng, thí� đạ� i nạ$o con
ngừớ� i vớ� i hí�nh thừ� c trong kho� ng giạn vạ�� t chạ� t nạ�y cu� ạ
chu� ng tạ, no�  chí� lạ�  mo�� t [nhạ�  mạ�y] co� ng xừớ� ng giạ co� ng.
Tí�n từ� c thạ�� t sừ�  lạ�  do nguyệ�n thạ)n phạ� t xuạ� t rạ; nhừng
thừ�  mạ�  no�  phạ� t  xuạ� t  rạ kho� ng phạ� i  lạ�  ngo� n ngừ$ ;  no�
phạ� t xuạ� t rạ mo�� t chu� ng tí�n từ� c vu$  tru� , đạ� i biệ(u cho mo�� t
y�  nghí$ạ nạ�o đo� . Đạ� i nạ$o cu� ạ chu� ng tạ sạu khi tiệ�p thu�
chí� lệ��nh ạ� y, liệ)n biệ�n đo( i no�  thạ�nh ngo� n ngừ$  hiệ��n nạy,
hí�nh thừ� c biệ(u đạ� t nhừ thệ� . Chu� ng tạ tho� ng quạ từ thệ�
tạy, ạ�nh mạ0 t, hạy cạ� c đo�� ng tạ� c đu�  loạ� i đệ(  biệ(u đạ� t no�  rạ;
đạ� i nạ$o lạ�  co�  tạ� c du� ng ạ� y. [Co� n] chí� lệ��nh chạ�n chí�nh, từ
duy thạ�� t sừ�  lạ�  do nguyệ�n thạ)n cu� ạ con ngừớ� i phạ� t xuạ� t
rạ. Ngừớ� i  tạ thừớ� ng vạ4n từớ� ng rạHng đạ�y lạ�  tạ� c  du� ng
đo�� c  lạ�� p  trừ� c  tiệ�p  cu� ạ  đạ� i  nạ$o;  thừ� c  rạ  co�  nhừ$ ng lu� c
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nguyệ�n thạ)n ngu�  tạ� i  tim, co�  ngừớ� i  thừ� c sừ�  cạ�m thạ�y
rạHng tạ�m đạng suy nghí$.

Hiệ��n nạy nhừ$ ng vi� nghiệ�n cừ� u thạ�n thệ(  ngừớ� i cho
rạHng, đạ� i nạ$o phạ� t xuạ� t rạ mo�� t thừ�  co�  hí�nh thừ� c từớng
từ�  nhừ so� ng điệ��n; thừ� c chạ� t no�  phạ� t xuạ� t rạ cạ� i gí� thí�
chu� ng  to� i  kho� ng  giạ�ng  trừớ� c,  tuy  nhiệ�n  ho�  đạ$  thừ� ạ
nhạ�� n rạHng đo�  lạ�  mo�� t loạ� i vạ�� t chạ� t to) n tạ� i; nhừ vạ�� y đạ�y
kho� ng phạ� i lạ�  mệ�  tí�n. Nhừ$ ng gí� phạ� t xuạ� t rạ ạ� y co�  tạ� c
du� ng nhừ thệ�  nạ�o? Co�  khí�  co� ng sừ giạ�ng: ‘To� i du� ng y�
niệ��m đệ(  bạn vạ�� n, du� ng y�  niệ��m khại [mớ� ] thiệ�n mu� c cho
cạ� c vi�, du� ng y�  niệ��m tri� bệ��nh cho cạ� c vi� v.v.’ Thừ� c rạ co�
nhừ$ ng khí� co� ng sừ kho� ng hiệ(u biệ� t rạHng bạ�n thạ�n ho�  co�
nhừ$ ng co� ng nạ�ng gí�,  cu$ ng kho� ng [biệ� t] rạ�nh mạ� ch ro$
rạ�ng. Ho�  chí� biệ� t rạHng ho�  muo� n lạ�m gí� thí� nghí$ lạ�  đừớ� c
ro) i. Ky�  thừ� c khi y�  niệ��m cu� ạ ho�  hoạ� t đo�� ng, thí� co� ng nạ�ng
tiệ�p nhạ�� n kho� ng chệ�  từ�  y�  niệ��m [cu� ạ] đạ� i nạ$o, đạ$  thừ� c
hiệ��n nhừ$ ng việ�� c cu�  thệ(  dừớ� i sừ�  chí� huy cu� ạ y�  niệ��m; co� n
bạ�n thạ�n y�  niệ��m cu� ạ ho�  kho� ng co�  khạ�  nạ�ng lạ�m gí� cạ� .
Khi mo�� t ngừớ� i luyệ��n co� ng lạ�m mo�� t việ�� c cu�  thệ(  nạ�o đo� ,
thí� ạ� y lạ�  co� ng nạ�ng cu� ạ ho�  khớ� i tạ� c du� ng.

Co� ng nạ�ng lạ�  tiệ)m nạ�ng cu� ạ  thạ�n  thệ(  ngừớ� i,  tuy�
thệo sừ�  phạ� t triệ(n cu� ạ xạ$  ho�� i chu� ng tạ, từ duy cu� ạ đạ� i
nạ$o con ngừớ� i cạ�ng ngạ�y cạ�ng trớ�  nệ�n phừ� c tạ� p, cạ�ng
ngạ�y cạ�ng coi tro� ng ‘hiệ��n thừ� c’, cạ�ng ngạ�y cạ�ng trớ�  nệ�n
y�  lạ� i vạ�o co� ng cu�  hiệ��n đạ� i hoạ� ; nhừ vạ�� y, bạ�n nạ�ng con
ngừớ� i  cạ�ng ngạ�y cạ�ng thoạ� i  hoạ� .  Đạ� o giạ giạ�ng phạ�n
bo( n  quy chạ�n,  trong quạ�  trí�nh  tu luyệ��n,  chừ vi�  phạ� i
‘chạ�n’, cuo� i cu� ng phạ�n bo( n quy chạ�n, quạy trớ�  vệ)  bạ�n
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tí�nh nguyệ�n thuy�  cu� ạ chừ vi�, ro) i chừ vi� mớ� i co�  thệ(  hiệ(n
lo��  nhừ$ ng bạ�n nạ�ng ạ� y cu� ạ chừ vi�. Cạ� i mạ�  chu� ng tạ hiệ��n
nạy go� i lạ�  co� ng nạ�ng đạ�� c di�, thừ� c rạ chí�nh lạ�  bạ�n nạ�ng
cu� ạ ngừớ� i tạ. Xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i dừớ� ng nhừ đạng tiệ�n bo�� ,
nhừng ky�  thừ� c lạ�  thoạ� i lu� i, cạ�ng ngạ�y cạ�ng rớ� i xạ đạ�� c
tí�nh vu$  tru�  chu� ng tạ. Ho� m ro) i to� i giạ�ng Trừớng Quạ�  Lạ$o
cừớ$ i lừ� ạ ngừớ� c, [ngừớ� i tạ] kho� ng ly�  giạ� i đừớ� c y�  nghí$ạ
đo�  lạ�  gí�. Ô� ng thạ�y rạHng tiệ�n lệ�n lạ� i chí�nh lạ�  thu� t lu� i, con
ngừớ� i cạ�ng ngạ�y cạ�ng rớ� i xạ đạ�� c tí�nh vu$  tru� . Trong quạ�
trí�nh diệ4n hoạ�  cu� ạ vu$  tru� , nhạ� t lạ�  hiệ��n nạy từ�  khi tiệ�n
nhạ�� p vạ�o trạ�o lừu kinh tệ�  hạ�ng hoạ�  mạ� nh mệ$  ạ� y, rạ� t
nhiệ)u ngừớ� i  đạ� o đừ� c đạ$  trớ�  nệ�n bạ� i  hoạ� i,  cạ�ng ngạ�y
cạ�ng  xạ  rớ� i  đạ�� c  tí�nh  Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n  cu� ạ  vu$  tru� ;
nhừ$ ng  ngừớ� i  ớ�  co$ i  ngừớ� i  thừớ� ng  trong trạ�o  lừu  ạ� y
cu$ ng tro� i thệo mạ�  kho� ng cạ�m nhạ�� n đừớ� c mừ� c đo��  đạ� o
đừ� c bạ� i  hoạ� i  đệ�n đạ�u; do vạ�� y co�  ngừớ� i  co� n cho rạHng
nhừ thệ�  lạ�  to� t; chí� ại co�  tạ�m tí�nh tu luyệ��n lệ�n trệ�n ro) i
sạu đo�  ngoạ�nh lạ� i nhí�n, mớ� i co�  thệ(  nhạ�� n rạ rạHng đạ� o
đừ� c cu� ạ nhạ�n loạ� i đạ$  bạ� i hoạ� i đệ�n mừ� c đo��  đạ�ng sớ�  nhừ
thệ�  nạ�o.

Co�  khí� co� ng sừ giạ�ng: ‘To� i khại phạ� t co� ng nạ�ng cho
cạ� c vi�’. Khại phạ� t co� ng nạ�ng nạ�o đạ�y? Co� ng nạ�ng cu� ạ ho�
nệ�u  kho� ng  co�  nạ�ng  lừớ� ng  thí�  kho� ng  du� ng  đừớ� c,
[chu� ng] chừạ xuạ� t lại thí�  chừ vi� co�  thệ(  khại phạ� t cho
xuạ� t  lại  đừớ� c  kho� ng? Co� ng nạ�ng cu� ạ ngừớ� i  kiạ chừạ
đừớ� c nạ�ng lừớ� ng giạ trí�  cho thạ�nh hí�nh thí�  chừ vi� co�
thệ(  khại  phạ� t  cho chu� ng xuạ� t  lại  đừớ� c  kho� ng? Hoạ�n
toạ�n  kho� ng  đừớ� c.  Cạ� i  mạ�  ho�  no� i  lạ�  ‘khại  phạ� t  co� ng
nạ�ng’, chạOng quạ chí� lạ�  lạ�� p rạ liệ�n hệ��  giừ$ ạ co� ng nạ�ng đạ$
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thạ�nh hí�nh cu� ạ chừ vi� vớ� i đạ� i nạ$o cu� ạ chừ vi�, chi�u nhạ�� n
sừ�  chí� huy cu� ạ y�  niệ��m chừ vi� mạ�  khớ� i tạ� c du� ng; thệ�  lạ�
đừớ� c tí�nh lạ�  ‘khại phạ� t co� ng nạ�ng’; thừ� c rạ ho�  chừạ hệ)
khại phạ� t co� ng nạ�ng nạ�o hệ� t, chí� lạ�m chu� t việ�� c ạ� y mạ�
tho� i.

Đo� i  vớ� i  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng mạ�  xệ� t,  thí�  y�  niệ��m chí�
huy co� ng nạ�ng ngừớ� i tạ đệ(  thừ� c hiệ��n cạ� c việ�� c; co� n đo� i
vớ� i ngừớ� i thừớ� ng mạ�  xệ� t, thí� y�  niệ��m chí� huy từ�  chi, cạ� c
giạ� c  quạn đệ(  lạ�m cạ� c  việ�� c;  từớng từ�  nhừ pho� ng sạ�n
xuạ� t cu� ạ nhạ�  mạ�y: bạn giạ�m đo� c rạ cạ� c chí� lệ��nh, vạ�  cu�
thệ(  [lạ�  do] cạ� c bo��  phạ�� n chừ� c nạ�ng thừ� c hiệ��n co� ng việ�� c.
Cu$ ng gio� ng nhừ bo��  phạ�� n  chí�  huy trong quạ�n đo�� i:  từ
lệ��nh rạ cạ� c mệ��nh lệ��nh chí� huy toạ�n bo��  quạ�n đo�� i hoạ�n
thạ�nh nhiệ��m vu� . Khi to� i đi cạ� c nới mớ�  lớ� p [giạ�ng bạ� i]
thừớ� ng hạy đạ�m luạ�� n  vệ)  vạ�n đệ)  nạ�y vớ� i  nhừ$ ng lạ$nh
đạ� o Ho�� i Nghiệ�n cừ� u khí� co� ng vu� ng sớ�  tạ� i. Ho�  sừ� ng so� t
lạ0m: ‘Chu� ng to� i vạ4n luo� n nghiệ�n cừ� u rạHng từ duy con
ngừớ� i co�  nạ�ng lừớ� ng tiệ)m tạ�ng vạ�  y�  thừ� c tiệ)m tạ�ng thạ�� t
to lớ� n’. Thừ� c rạ kho� ng phạ� i vạ�� y, ho�  từ�  đạ)u đạ$  trệ�� ch ro) i.
Chu� ng to� i no� i rạHng khoạ ho� c vệ)  [thạ�n] thệ(  ngừớ� i, cạ)n
co�  sừ�  thạy đo( i lớ� n vệ)  từ duy [quạn niệ��m] cu� ạ ngừớ� i tạ,
chừ�  kho� ng thệ(  du� ng phừớng phạ�p suy ly�  vạ�  phừớng
phạ�p nhạ�� n thừ� c vạ�n đệ)  cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng đệ(  nhạ�� n thừ� c
nhừ$ ng điệ)u siệ�u thừớ� ng nhừ vạ�� y đừớ� c.

No� i vệ)  y�  niệ��m, co� n co�  mo�� t so�  hí�nh thừ� c y�  niệ��m. Ví�
nhừ co�  ngừớ� i no� i vệ)  tiệ)m y�  thừ� c, hạ�  y�  thừ� c, linh cạ�m,
giạ� c mo�� ng, v.v. No� i vệ)  giạ� c mo�� ng, kho� ng co�  khí� co� ng sừ
nạ�o muo� n giạ� i thí�ch vệ)  no� . Bớ� i ví� lu� c chừ vi� giạ�ng sinh,
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thí� trong rạ� t nhiệ)u kho� ng giạn vu$  tru�  đệ)u co�  mo�� t chừ vi�
đo) ng thớ� i giạ�ng sinh, cu� ng vớ� i chừ vi� trớ�  thạ�nh mo�� t thệ(
hoạ�n chí�nh, đệ)u co�  mo� i liệ�n hệ��  từớng ho4 , đệ)u co�  quạn
hệ��  liệ�n  đớ� i  vệ)  từ  duy.  Ngoạ� i  rạ  chừ  vi�  co� n  co�  chu�
nguyệ�n thạ)n, pho�  nguyệ�n thạ)n, co� n co�  hí�nh từớ� ng cu� ạ
cạ� c loạ� i  thệ(  sinh mệ��nh khạ� c to) n tạ� i  trong [thạ�n] thệ( ;
mo4 i tệ�  bạ�o, lu� c phu�  ngu$  tạ� ng đệ)u lạ�  tí�n từ� c hí�nh từớ� ng
cu� ạ chừ vi� vớ� i hí�nh thừ� c to) n tạ� i ớ�  kho� ng giạn khạ� c; do
đo�  vo�  cu� ng phừ� c tạ� p. Khi chừ vi� mệ�  ngu�  lu� c thí� thệ�  nạ�y
lu� c lạ� i thệ�  khạ� c, ro� t cuo�� c lạ�  từ�  đạ�u đệ�n? Trong y ho� c,
[ngừớ� i tạ] no� i rạHng co�  [xạ�y rạ] sừ�  biệ�n đo( i ớ�  vo�  nạ$o cu� ạ
chu� ng tạ. Ab y lạ�  biệ(u hiệ��n phạ�n ạ�nh tạ� i  hí�nh thừ� c vạ�� t
chạ� t lạ�  nhừ vạ�� y, thừ� c rạ lạ�  no�  đạ$  chi�u tạ� c du� ng cu� ạ tí�n
từ� c từ�  kho� ng giạn khạ� c. Do vạ�� y khi chừ vi� ớ�  trong giạ� c
mo�� ng mạ�  chừ vi� cạ�m thạ�y mớ mớ mạ�ng mạ�ng, thí� no�
kho� ng co�  quạn hệ��  gí� vớ� i chừ vi�, chừ vi� cu$ ng kho� ng cạ)n
quạn tạ�m đệ�n no� .  Co�  mo�� t  loạ� i  giạ� c  mo�� ng co�  quạn hệ��
trừ� c tiệ�p vớ� i chừ vi�,  vớ� i loạ� i giạ� c mo�� ng nạ�y chu� ng tạ
kho� ng thệ(  go� i  đo�  lạ�  giạ� c mo�� ng đừớ� c.  Chu�  y�  thừ� c cu� ạ
chừ vi�, no�  cu$ ng chí�nh lạ�  chu�  nguyệ�n thạ)n, ớ�  trong giạ� c
mo�� ng mo�� ng thạ�y gạ�� p thạ�n quyệ�n; hoạ�� c cạ�m thạ�y mo�� t
sừ�  việ�� c hệ� t sừ� c xạ� c thừ� c; đạ$  thạ�y gí� đo�  hoạ�� c thừ� c hiệ��n
việ�� c  nạ�o đo� .  Ab y chí�nh lạ�  chu�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ chừ vi�
thạ�� t sừ�  ớ�  mo�� t kho� ng giạn khạ� c đạ$  thừ� c thi mo�� t việ�� c nạ�o
đo� , gạ�� p mo�� t chuyệ��n gí� đo� , cu$ ng thừ� c thi ro) i, y�  thừ� c ro$
rạ�ng, chạ�n thừ� c; sừ�  việ�� c kiạ thừ� c sừ�  co�  to) n tạ� i, chạOng
quạ [no� ] ớ�  trong mo�� t kho� ng giạn vạ�� t chạ� t khạ� c, thừ� c thi
tạ� i mo�� t thớ� i-kho� ng khạ� c. Liệ��u chừ vi�  co�  thệ(  go� i đo�  lạ�
giạ� c mo�� ng đừớ� c kho� ng? Kho� ng đừớ� c. Thạ�n thệ(  cu� ạ chừ
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vi� ớ�  phí�ạ bệ�n nạ�y đu� ng lạ�  đạng nạHm ngu�  tạ� i nới đạ�y,
nệ�n cu$ ng đạ�nh go� i no�  lạ�  giạ� c mo�� ng vạ�� y; chí� co�  loạ� i giạ� c
mo�� ng ạ� y lạ�  co�  quạn hệ��  trừ� c tiệ�p vớ� i chừ vi�.

No� i vệ)  nhừ$ ng thừ�  nhừ linh cạ�m, hạ�  y�  thừ� c, tiệ)m y�
thừ� c  cu� ạ  ngừớ� i  tạ,  to� i  no� i  rạHng  nhừ$ ng  dạnh  từ�  ạ� y
kho� ng phạ� i do cạ� c nhạ�  khoạ ho� c đừạ rạ, mạ�  lạ�  cạ� c dạnh
từ�  do nhạ�  vạ�n đừạ rạ dừ� ạ vạ�o trạ� ng thạ� i tạ�� p quạ�n quện
du� ng nới ngừớ� i thừớ� ng; chu� ng kho� ng co�  tí�nh khoạ ho� c.
‘Tiệ)m y�  thừ� c’ mạ�  ngừớ� i tạ no� i đệ�n ro� t cuo�� c lạ�  gí�? Rạ� t
kho�  no� i ro$  rạ�ng, rạ� t chung chung, bớ� i ví� cạ� c chu� ng tí�n
từ� c quạ�  phừ� c tạ� p, [no� ] gio� ng nhừ mo�� t chu� t ky�  ừ� c mớ�
nhạ� t nạ�o đo� . Co� n nhừ điệ)u mạ�  ho�  go� i lạ�  ‘hạ�  y�  thừ� c’, thí�
chu� ng to� i co�  thệ(  giạ� i thí�ch ro$ . Cạ�n cừ�  thệo đi�nh nghí$ạ
vệ)  trạ� ng thạ� i hạ�  y�  thừ� c: tho� ng thừớ� ng khi no� i vệ)  mo�� t
ngừớ� i lu� c đạng mớ mớ mạ�ng mạ�ng mạ�  lạ�m mo�� t điệ)u gí�
đo� , thí�  thừớ� ng ngừớ� i tạ no� i rạHng vi� ạ� y thừ� c hiệ��n mo�� t
cạ� ch ‘hạ�  y�  thừ� c’,  kho� ng phạ� i  ‘hừ$ u y� ’  thừ� c  hiệ��n.  Hạ�  y�
thừ� c ạ� y chí�nh lạ�  điệ)u mạ�  chu� ng tạ go� i lạ�  ‘pho�  y�  thừ� c’.
Bớ� i  ví�  sạu khi chu�  y�  thừ� c  lới  lo� ng rạ,  khi kho� ng co� n
kho� ng chệ�  đạ� i nạ$o, mớ mớ mạ�ng mạ�ng gio� ng nhừ ngu�
vạ�� y, hoạ�� c lạ�  khi đạng trong giạ� c  mo�� ng, ớ�  trong trạ� ng
thạ� i vo�  y�  thừ� c thí� dệ4  bi� pho�  y�  thừ� c, cu$ ng chí�nh lạ�  pho�
nguyệ�n thạ)n lạ�m chu� . Vạ�o lu� c ạ� y pho�  y�  thừ� c co�  thệ(  thừ� c
hiệ��n mo�� t so�  sừ�  việ�� c; từ� c lạ�  bạ�n thạ�n chừ vi� đạng trong
trạ� ng thạ� i mớ mớ mạ�ng mạ�ng mạ�  thừ� c hiệ��n mo�� t [so�  sừ�
việ�� c].  Tuy nhiệ�n,  tho� ng thừớ� ng  nhừ$ ng sừ�  việ�� c  đừớ� c
thừ� c hiệ��n ạ� y kho� ng dệ4  mạ�  thừ� c hiệ��n kho� ng to� t, bớ� i ví�
pho�  y�  thừ� c ớ�  kho� ng giạn khạ� c  co�  thệ(  thạ�y đừớ� c bạ�n
chạ� t  cu� ạ  sừ�  vạ�� t,  kho� ng thu�  nhạ�� n  cho4  mệ�  cu� ạ  xạ$  ho�� i
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ngừớ� i thừớ� ng. Do đo�  nhừ$ ng sừ�  việ�� c đừớ� c lạ�m, đệ�n lu� c
tí�nh lạ� i ro) i xệ� t: ‘Việ�� c nạ�y sạo mạ�  thừ� c hiệ��n dớ�  quạ� , lu� c
mí�nh  tí�nh  tạ�o  minh bạ� ch  đạ$  kho� ng lạ�m thệ� ’.  Nhừng
hiệ��n nạy chừ vi�  no� i  lạ�  kho� ng to� t,  đớ� i  mừới ho� m hạy
nừ� ạ  thạ�ng sạu xệ� t  lạ� i:  ‘AK i  chạ� ,  việ�� c  ạ� y  thừ� c  hiệ��n  sạo
tuyệ�� t vớ� i đệ�n vạ�� y! Lu� c ạ� y sạo mạ�  mí�nh lạ�m đừớ� c thệ�
kho� ng biệ� t?’ Vạ�n đệ)  nạ�y thừớ� ng hạy xuạ� t hiệ��n. Bớ� i ví�
pho�  y�  thừ� c kho� ng quạn tạ�m rạHng lu� c ạ� y sừ�  việ�� c co�  tạ� c
du� ng gí�,  mạ�  đệ�n  từớng lại  mớ� i  co�  tạ� c  du� ng to� t  đệ�p.
Cu$ ng co�  nhừ$ ng việ�� c [sệ$ ] kho� ng co�  kệ� t quạ�  gí�, chí�nh lạ�
lu� c ạ� y đạ$  co�  tạ� c du� ng [ro) i]; tuy nhiệ�n sừ�  việ�� c đừớ� c pho�
y�  thừ� c thừ� c thi vạ�o lu� c ạ� y hệ� t sừ� c to� t đệ�p.

Co� n co�  mo�� t hí�nh thừ� c nừ$ ạ, tho� ng thừớ� ng chu� ng tạ
co�  nhừ$ ng ngừớ� i cạ�n cớ rạ� t to� t, dệ4  chi�u nhạ�� n sừ�  kho� ng
chệ�  cu� ạ sinh mệ��nh cạo cạ�p đệ(  thừ� c hiệ��n mo�� t so�  co� ng
việ�� c.  Tạ� t  nhiệ�n  đo�  lạ�  chuyệ��n  khạ� c,  ớ�  đạ�y  chu� ng  tạ
kho� ng giạ�ng, chu�  yệ�u lạ�  giạ�ng vệ)  loạ� i y�  thừ� c đệ�n từ�  từ�
thạ�n con ngừớ� i chu� ng tạ.

Co� n no� i  vệ)  ‘linh cạ�m’,  no�  cu$ ng lạ�  dạnh từ�  do cạ� c
nhạ�  vạ�n đừạ rạ. Nhừ$ ng ngừớ� i bí�nh thừớ� ng nhí�n nhạ�� n
nhừ thệ�  nạ�y: ‘linh cạ�m chí�nh lạ�  tri thừ� c tí�ch luy$  trong
đớ� i cu� ạ ngừớ� i tạ, vạ�  trong mo�� t tí�ch tạ0 c no�  vu� t loệ�  lệ�n
xuạ� t rạ’. To� i no� i rạHng nệ�u chiệ(u thệo chu�  nghí$ạ duy vạ�� t
mạ�  xệ� t, thí� tri thừ� c tí�ch luy$  trong đớ� i cu� ạ con ngừớ� i ạ� y,
nệ�u tri thừ� c tí�ch luy$  cạ�ng nhiệ)u, đạ� i nạ$o cu� ạ con ngừớ� i
cạ�ng du� ng nhiệ)u thí� cạ�ng linh hoạ� t. Đệ�n khi sừ�  du� ng no�
lệ$  rạ phạ� i tuo� n trạ�o nhừ nguo) n [nừớ� c]; vạ�� y kho� ng thệ(
no� i lạ�  vạ�n đệ)  linh cạ�m đừớ� c. Hệ4  linh cạ�m thừ� c sừ�  xuạ� t
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hiệ��n,  hoạ�� c  khi  mạ�  linh  cạ�m  đệ�n,  thí�  no�  kho� ng  phạ� i
trạ� ng thạ� i  ạ� y.  Tho� ng thừớ� ng lạ�  khi ngừớ� i  tạ sừ�  du� ng
đạ� i nạ$o, liệ�n tu� c sừ�  du� ng, cho đệ�n lu� c cạ�m thạ�y nhừ tri
thừ� c kho�  kiệ�� t ro) i, hệ�� t nhừ lạ�  kho� ng co� n du� ng đừớ� c nừ$ ạ;
việ� t bạ� i vạ�n đệ�n cho4  đo�  lạ�  kho� ng co�  hạ�  bu� t [việ� t tiệ�p]
đừớ� c nừ$ ạ; sạ�ng tạ� c mo�� t bạ� i hạ� t đệ�n cho4  đo�  lạ�  kho� ng co�
nghí$ thệ�m đừớ� c nừ$ ạ; lạ�m nghiệ�n cừ� u khoạ ho� c đệ�n cho4
đo�  lạ�  kho� ng co�  lạ�m tiệ�p đừớ� c nừ$ ạ. Tho� ng thừớ� ng lu� c ạ� y
mệ�� t  mo� i  lạ0m kho� ng chi�u đừớ� c,  đạ)u thuo� c lạ�  vừ� t  đạ)y
mạ�� t đạ� t, bí� bạ� ch đạu đạ)u, mạ�  kho� ng nghí$ đừớ� c gí�. Ro� t
cuo�� c linh cạ�m đệ�n trong trạ� ng thạ� i nạ�o? ChạOng hạ� n lu� c
mệ�� t quạ�  bệ�n nghí$: “Mạ�� c kệ��  no� , nghí� mo�� t lạ� t”. Bớ� i ví� chu�
y�  thừ� c  cạ�ng  kho� ng  chệ�  vừ$ ng  chạ0 c  đạ� i  nạ$o,  thí�  sinh
mệ��nh khạ� c cạ�ng kho� ng sạ�p nhạ�� p vạ�o đừớ� c. Hệ4  ho�  vừ� ạ
nghí� ngới mo�� t cạ� i, từ từớ� ng cu� ạ ho�  vừ� ạ buo� ng lới mo�� t
cạ� i, kho� ng nghí$ đệ�n no�  nừ$ ạ, thí� đu� ng trong lu� c vo�  y�  ạ� y
liệ)n suy nghí$  rạ đừớ� c,  từ�  trong đạ� i  nạ$o liệ)n  nghí$  rạ.
Linh cạ�m đệ)u đệ�n nhừ vạ�� y.

Vạ�� y ho� i tạ� i sạo lu� c ạ� y linh cạ�m đệ�n? Bớ� i ví� lu� c đạ� i
nạ$o con ngừớ� i đạng đừớ� c chu�  y�  thừ� c kho� ng chệ� , cạ�ng
du� ng đạ� i nạ$o nhiệ)u thí� no�  kho� ng chệ�  cạ�ng chạ�� t, pho�  y�
thừ� c cạ�ng kho� ng tiệ�n nhạ�� p vạ�o đừớ� c. Khi ho�  suy nghí$
đệ�n mừ� c nhừ� c đạ)u, suy nghí$ đệ�n lu� c cạ�m thạ�y kho�  chi�u,
thí�  pho�  y�  thừ� c ạ� y cu$ ng lạ�  mo�� t  bo��  phạ�� n cu� ạ thạ�n thệ( ,
cu� ng từ�  thại mệ�  đo) ng thớ� i giạ�ng sinh mạ�  rạ, no�  cu$ ng
lạ�m chu�  mo�� t bo��  phạ�� n thạ�n thệ( , no�  cu$ ng rạ� t kho�  chi�u;
khi [ho� ] nhừ� c đạ)u, no�  cu$ ng đạu nhừ� c kho� ng chi�u đừớ� c.
Nhừng khi chu�  y�  thừ� c vừ� ạ buo� ng lới rạ, pho�  y�  thừ� c liệ)n
đừạ nhừ$ ng gí� no�  biệ� t phạ�n ạ�nh lệ�n đạ� i nạ$o, bớ� i ví� lu� c ớ�
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kho� ng giạn khạ� c no�  co�  thệ(  nhí�n thạ�y bạ�n chạ� t sừ�  vạ�� t,
nhừ vạ�� y liệ)n lạ�m [tiệ�p] đừớ� c, việ� t [tiệ�p] đừớ� c, sạ�ng tạ� c
rạ đừớ� c.

Co�  ngừớ� i no� i: ‘Vạ�� y thí� chu� ng tạ sệ$  vạ�� n du� ng pho�  y�
thừ� c’. Gio� ng nhừ co�  ngừớ� i vừ� ạ việ� t mạ�y chừ$  [đừạ to� i]:
‘Lạ�m thệ�  nạ�o nạ0m đừớ� c liệ�n hệ��  vớ� i pho�  y�  thừ� c?’ Chừ vi�
kho� ng liệ�n hệ��  đừớ� c, bớ� i ví� chừ vi� lạ�  ngừớ� i mớ� i bạ0 t đạ)u
luyệ��n co� ng tho� i, lạ�  ngừớ� i chừạ co�  bạ�n sừ�  gí� cạ� ; chừ vi�
cu$ ng đừ� ng liệ�n hệ�� , mu� c đí�ch chạ0 c chạ0n lạ�  chạ�p trừớ� c.
Co�  ngừớ� i nghí$: ‘Chu� ng tạ vạ�� n du� ng pho�  y�  thừ� c đệ(  sạ�ng
tạ� o rạ nhừ$ ng giạ�  tri� [vạ�� t chạ� t] cho chu� ng tạ, đừạ xạ$  ho�� i
nhạ�n loạ� i phạ� t triệ(n; thệ�  co�  đừớ� c kho� ng?’ Kho� ng đừớ� c!
Tạ� i sạo? Bớ� i ví� nhừ$ ng sừ�  việ�� c mạ�  pho�  y�  thừ� c biệ� t đừớ� c
cu$ ng rạ� t co�  hạ� n. Kho� ng giạn phừ� c tạ� p nhừớ� ng ạ� y, tạ)ng
thừ�  nhiệ)u nhừ thệ� , kệ� t cạ�u cu� ạ vu$  tru�  nạ�y hệ� t sừ� c phừ� c
tạ� p, mạ�  no�  cu$ ng chí�  co�  thệ(  biệ� t  đừớ� c nhừ$ ng gí�  trong
kho� ng giạn sớ�  tạ� i cu� ạ no�  tho� i; nhừ$ ng gí� vừớ� t rạ ngoạ� i
kho� ng giạn sớ�  tạ� i cu� ạ no� , thí� no�  cu$ ng kho� ng biệ� t. Ngoạ� i
rạ co� n co�  rạ� t nhiệ)u kho� ng giạn ngạng do� c khạ� c nhạu;
sừ�  phạ� t triệ(n cu� ạ nhạ�n loạ� i phạ� i do sinh mệ��nh cạo cạ�p
tạ� i tạ)ng rạ� t cạo mớ� i co�  thệ(  kho� ng chệ�  đừớ� c, [no� ] đạng
đừớ� c tiệ�n hạ�nh chiệ(u thệo quy luạ�� t phạ� t triệ(n.

Xạ$  ho�� i  nhạ�n  loạ� i  chu� ng tạ  đạng phạ� t  triệ(n  chiệ(u
thệo quy luạ�� t li�ch sừ� ; chừ vi� nghí$ rạHng phạ� t triệ(n thệ�
nạ�y, đạ� t mu� c tiệ�u thệ�  kiạ; tuy nhiệ�n sinh mệ��nh cạo cạ�p
kiạ lạ� i kho� ng nghí$ thệ� . Con ngừớ� i co(  đạ� i ạ� y, ho�  co�  nghí$
đệ�n mạ�y bạy, tạ)u hoạ� , xệ đạ� p cu� ạ ngạ�y ho� m nạy kho� ng?
To� i no� i rạHng kho� ng nhạ� t đi�nh lạ�  kho� ng nghí$ đệ�n. Lạ�  ví�

Ý niệm 419



li�ch sừ�  chừạ phạ� t triệ(n đệ�n quạ�  trí�nh ạ� y, ho�  cu$ ng chừạ
sạ�ng tạ� o rạ. Trệ�n bệ)  mạ�� t thệo nhạ�� n thừ� c ly�  luạ�� n truyệ)n
tho� ng cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng chu� ng tạ [mạ�  xệ� t], từ�  go� c đo��
cu� ạ tri thừ� c hiệ��n  hừ$ u cu� ạ nhạ�n loạ� i  mạ�  xệ� t,  thí�  lạ�  ví�
khoạ ho� c nhạ�n loạ� i chừạ đạ� t đệ�n trí�nh đo��  ạ� y, nệ�n chừạ
sạ�ng tạ� o rạ đừớ� c. Thừ� c rạ khoạ ho� c nhạ�n loạ� i dạ4u phạ� t
triệ(n nhừ thệ�  nạ�o đi nừ$ ạ, thí� cu$ ng đạng chiệ(u thệo ạn
bạ� i trong li�ch sừ�  mạ�  phạ� t triệ(n tho� i; chừ vi� ví� [thệo no4
lừ� c cu� ạ] con ngừớ� i mạ�  muo� n đạ� t đừớ� c mu� c đí�ch nạ�o
đo� , thí� cu$ ng kho� ng đạ� t đừớ� c. Tạ� t nhiệ�n cu$ ng co�  ngừớ� i
co�  pho�  y�  thừ� c dệ4  khớ� i  tạ� c  du� ng; co�  tạ� c  giạ�  no� i:  ‘Mo�� t
ngạ�y to� i co�  thệ(  việ� t hạ�ng vạ� n chừ$ , kho� ng mệ�� t mo� i chu� t
nạ�o;  muo� n việ� t  thạ�� t  mạu liệ)n  việ� t  đừớ� c  ngạy;  ngừớ� i
khạ� c đo� c sạ� ch cu$ ng thạ�y [việ� t] hạy lạ0m’. Tạ� i sạo nhừ
vạ�� y? Bớ� i ví� đo�  lạ�  kệ� t quạ�  sừ�  chung sừ� c giừ$ ạ chu�  y�  thừ� c
vạ�  pho�  y�  thừ� c cu� ạ ho� ; pho�  y�  thừ� c cu� ạ ho�  cu$ ng co�  thệ(
phạ� t huy phạ�n nừ� ạ tạ� c du� ng. Tuy nhiệ�n kho� ng phạ� i [ại
cu$ ng]  đệ)u  nhừ vạ�� y.  Tuyệ�� t  đạ� i  đạ so�  pho�  y�  thừ� c  đệ)u
kho� ng quạn tạ�m; chừ vi� muo� n ho�  thừ� c hiệ��n co� ng việ�� c,
co�  khi trạ� i lạ� i co� n tệ��  hớn, kệ� t quạ�  trạ� i lạ� i.

Tâm thanh tịnh

Co�  nhiệ)u ngừớ� i [khi] luyệ��n co� ng kho� ng nhạ�� p tí$nh
đừớ� c, đệ�n khạ0p nới tí�m ho� i khí� co� ng sừ: ‘Thừạ thạ)y, tạ� i
sạo  con  luyệ��n  co� ng  kho� ng  nhạ�� p  tí$nh  đừớ� c,  hệ4  nhạ�� p
tí$nh liệ)n suy nghí$ đu�  thừ� , từ từớ� ng ho4 n loạ� n’. Đu� ng lạ�
so� ng biệ(n quạy lo�� n, cạ� i gí� cu$ ng xuạ� t hiệ��n, chừ vi� hoạ�n
toạ�n  kho� ng  nhạ�� p  tí$nh  đừớ� c.  Ví�  sạo  kho� ng  tí$nh  lạ� i
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đừớ� c? Co�  ngừớ� i kho� ng hiệ(u, [ho� ] cho rạHng co�  bí� quyệ� t
nạ�o đo� ;  ho�  bệ�n tí�m đệ�n dạnh sừ: ‘Xin dạ� y con chiệ�u
thuạ�� t cạo siệ�u, đệ(  con tí$nh lạ� i đừớ� c’. Thệo to� i thạ�y, đo�
lạ�  hừớ� ng ngoạ� i mạ�  cạ)u. Nệ�u chừ vi� muo� n đệ)  cạo bạ�n
thạ�n, thí� chừ vi� phạ� i hừớ� ng no�� i mạ�  tí�m, đạ�� t co� ng phu
vạ�o cạ� i  tạ�m ạ� y. Chừ vi�  mớ� i co�  thệ(  thạ�� t  sừ�  đệ)  cạo lệ�n
trệ�n. Khi ngo) i đạ�  toạ�  chừ vi� mớ� i co�  thệ(  tí$nh lạ� i đừớ� c; co�
thệ(  tí$nh lạ� i đừớ� c chí�nh lạ�  co� ng; đi�nh lừ� c thạ�m sạ�u ngạ)n
nạ�o [cu$ ng] lạ�  thệ(  hiệ��n cu� ạ tạ)ng.

Ngừớ� i thừớ� ng co�  thệ(  từ�  nhiệ�n tí$nh lạ� i đừớ� c kho� ng?
Hoạ�n toạ�n kho� ng tí$nh lạ� i đừớ� c, trừ�  nhừ$ ng ngừớ� i co�  cạ�n
cớ rạ� t to� t. Cu$ ng no� i, nguyệ�n nhạ�n cạ�n bạ�n lạ�m ngừớ� i tạ
kho� ng tí$nh lạ� i  đừớ� c,  kho� ng phạ� i  lạ�  vạ�n đệ)  thu�  phạ�p,
kho� ng phạ� i ví� co�  tuyệ�� t chiệ�u nạ�o đo� , mạ�  lạ�  ví� từ từớ� ng
cu� ạ chừ vi�, cạ� i tạ�m cu� ạ chừ vi� kho� ng ti�nh. Chừ vi� ớ�  nới
xạ$  ho�� i  ngừớ� i  thừớ� ng, ớ�  trong mạ�u thuạ4n giừ$ ạ ngừớ� i
vớ� i ngừớ� i, chí� ví� lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n, thạ� t tí�nh lu� c du� c cu$ ng
nhừ cạ� c chu� ng chạ�p trừớ� c du� c vo� ng, chừ vi� đạ�u trạnh
vớ� i ngừớ� i tạ, nhừ$ ng thừ�  ạ� y chừ vi� chừạ vừ� t bo�  đừớ� c,
chừạ co�  thệ(  coi nhệ�  chu� ng đừớ� c, vạ�� y mạ�  chừ vi� muo� n
tí$nh lạ� i ngạy, no� i sạo dệ4  vạ�� y? Co�  ngừớ� i khi luyệ��n co� ng
no� i: ‘To� i kho� ng tin, to� i tí$nh đừớ� c ngạy tho� i, kho� ng nghí$
loạ� n nừ$ ạ’. Vừ� ạ no� i dừ� t, liệ)n đạ�o lo�� n trớ�  lạ� i; cạ� i tạ�m ạ� y
cu� ạ chừ vi� bạ� t ti�nh, do đo�  chừ vi� kho� ng tí$nh lạ� i đừớ� c.

Co�  thệ(  co�  ngừớ� i kho� ng đo) ng y�  vớ� i quạn điệ(m cu� ạ
to� i: ‘ChạOng phạ� i co�  khí� co� ng sừ dạ� y ngừớ� i tạ sừ�  du� ng
cạ� c thu�  phạ�p nạ�o đo�  hạy sạo? Co�  thệ(  đạ�� t tạ�m vạ�o mo�� t
thừ� ,  quạ�n từớ� ng,  đạ�� t  y�  đạn điệ)n,  nhí�n vạ�o trong nới
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đạn điệ)n, hoạ�� c niệ��m Phạ�� t, v.v.’ Đo�  lạ�  mo�� t loạ� i phừớng
phạ�p, tuy nhiệ�n no�  kho� ng chí� lạ�  phừớng phạ�p, no�  lạ�  thệ(
hiệ��n cu� ạ co� ng phu. Co� ng phu ạ�y co�  quạn hệ��  trừ� c tiệ�p
vớ� i tạ�m tí�nh tu luyệ��n đừớ� c cu� ạ chu� ng tạ, [vớ� i] sừ�  đệ)
cạo  tạ)ng  cu� ạ  chu� ng  tạ;  no�  cu$ ng  kho� ng  phạ� i  lạ�  mo�� t
phừớng phạ�p đừớ� c sừ�  du� ng chuyệ�n nhạ� t đệ(  cho tí$nh
lạ� i. Nệ�u kho� ng tin chừ vi� hạ$y thừ�  đi, khi cạ� c chu� ng du� c
vo� ng vạ�  tạ�m thạ� i chạ�p trừớ� c quạ�  cừớ� ng thi�nh, chừạ vừ� t
bo�  đừớ� c gí�  cạ� ,  chừ vi�  thừ�  xệm chừ vi�  co�  thệ(  tí$nh lạ� i
đừớ� c  kho� ng.  Co�  ngừớ� i  no� i  ‘niệ��m  Phạ�� t  hiệ��u’  lạ�  đừớ� c
đạ�y; niệ��m Phạ�� t hiệ��u ho� i chừ vi� co�  thệ(  đạ� t đệ�n nhạ�� p tí$nh
đừớ� c kho� ng? Co�  ngừớ� i no� i: ‘Phạ�p mo� n cu� ạ Phạ�� t  A Di
Đạ�  dệ4  luyệ��n, niệ��m Phạ�� t hiệ��u lạ�  đừớ� c ro) i.’ Chừ vi� đạ$  thừ�
niệ��m chừạ? To� i no� i rạHng đo�  cu$ ng lạ�  co� ng phu; chừ vi�
no� i dệ4 , co� n to� i no� i kho� ng dệ4 ; kho� ng co�  phạ�p mo� n nạ�o
dệ4  dạ�ng cạ� .

Nhừ  mo� i  ngừớ� i  đạ$  biệ� t  Thí�ch  Cạ  Mạ�u  Ni  giạ�ng
“đi�nh”; ho� i trừớ� c khi “đi�nh” thí� Ô� ng giạ�ng gí�? Ô� ng giạ�ng
“giớ� i”, giớ� i cạ�m hạOn hệ� t thạ�y cạ� c du� c vo� ng, thệ�m muo� n,
kho� ng co� n gí� nừ$ ạ, ro) i mớ� i đi�nh lạ� i đừớ� c. Đạ� o ly�  lạ�  vạ�� y
phạ� i  kho� ng?  Vạ�  lạ� i  “đi�nh”  cu$ ng  lạ�  co� ng  phu,  chừ  vi�
kho� ng thệ(  lạ�� p  từ� c  đạ� t  đệ�n  mừ� c  đo��  ‘giớ� i’  tạ� t  cạ�  ngạy
đừớ� c; thuạ�� n thệo việ�� c hệ� t thạ�y nhừ$ ng thừ�  bạ� t hạ�o dạ)n
dạ)n bi� giớ� i cạ�m, thí� đi�nh lừ� c cu$ ng đi từ�  no� ng cạ� n đệ�n
thạ�m sạ�u. Niệ��m Phạ�� t hiệ��u thí� ngừớ� i tạ phạ� i niệ��m mo�� t
cạ� ch nhạ� t tạ�m bạ� t loạ� n, trong tạ�m kho� ng suy nghí$ gí� cạ� ,
niệ��m đệ�n mừ� c cạ� c bo��  phạ�� n khạ� c trong đạ� i nạ$o đệ)u tệ�
liệ�� t,  kho� ng co� n biệ� t  gí�  nừ$ ạ,  mo�� t  niệ��m thạy vạ� n niệ��m;
từ� ng chừ$  từ� ng chừ$  “A Di Đạ�  Phạ�� t” đệ)u co�  thệ(  hiệ(n hiệ��n
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trừớ� c mạ0 t.  Đo�  chạOng phạ� i co� ng phu lạ�  gí�? Lạ�� p từ� c co�
đạ� t đừớ� c vạ�� y kho� ng? Kho� ng đạ� t đừớ� c; chừạ đạ� t đừớ� c
thệ�  thí� khạOng đi�nh lạ�  chừạ nhạ�� p tí$nh đừớ� c; nệ�u kho� ng
tin thí�  chừ vi�  hạ$y thừ�  đi.  Ngoạ� i  miệ��ng niệ��m hệ� t  lừớ� t
nạ�y  lừớ� t  khạ� c,  nhừng trong tạ�m thí�  cạ� i  gí�  cu$ ng nghí$
đệ�n: ‘Tạ� i sạo lạ$nh đạ� o đớn vi� co� ng tạ� c cho4  mí�nh kho� ng
coi tro� ng mí�nh nhí�, thừớ� ng thạ�ng nạ�y sạo í�t quạ�  vạ�� y’.
Cạ�ng nghí$ cạ�ng bừ� c mí�nh, bừ� c kho� ng chi�u đừớ� c, miệ��ng
vạ4n co� n đạng niệ��m Phạ�� t hiệ��u; chừ vi� no� i xệm nhừ thệ�
luyệ��n  co� ng đừớ� c kho� ng? Đo�  chạOng phạ� i  vạ�n đệ)  co� ng
phu hạy sạo? Đo�  chạOng phạ� i  vạ�n đệ)  bạ�n thạ�n chừ vi�
tạ�m bạ� t ti�nh hạy sạo? Co�  ngừớ� i khại thiệ�n mu� c ro) i, co�
thệ(  nhí�n vạ�o đạn điệ)n. Bớ� i ví� đạn tí�ch tu�  lạ� i ớ�  nới bu� ng
dừớ� i cu� ạ ngừớ� i tạ, vạ�� t chạ� t nạ�ng lừớ� ng ạ� y cạ�ng thuạ)n
thí�  cạ�ng sạ�ng,  cạ�ng bạ� t  thuạ)n thí�  cạ�ng to� i,  cạ�ng đện.
Nhí�n vạ�o đạn điệ)n ho� i co�  thệ(  nhạ�� p tí$nh kho� ng? Kho� ng
nhạ�� p tí$nh đừớ� c, kho� ng phạ� i do bạ�n thạ�n phừớng phạ�p;
thện cho� t lạ�  ớ�  từ từớ� ng vạ�  y�  niệ��m cu� ạ ngừớ� i tạ kho� ng
thạnh ti�nh. Chừ vi� nhí�n vạ�o đạn điệ)n, thạ�y cạ� i đạn ạ� y
sạ�ng tinh ạnh rạ� t đệ�p, mo�� t lu� c cạ� i đạn ạ� y biệ�n hoạ� , biệ�n
thạ�nh  cạ�n  ho�� .  “Pho� ng  nạ�y  đệ(  con  trại  lạ� y  vớ�  ro) i  sệ$
du� ng, pho� ng nạ�y đệ(  cho con gạ� i, hại vớ�  cho) ng mí�nh lạ�  ớ�
pho� ng nạ�y, ớ�  giừ$ ạ lạ�  pho� ng khạ� ch, tuyệ�� t  quạ� ! Cạ�n ho��
nạ�y co�  thệ(  cạ�p cho mí�nh kho� ng? Mí�nh phạ� i nghí$ rạ cạ� ch
nạ�o đệ(  co�  tho� i, lạ�m thệ�  nạ�o đạ�y?” Con ngừớ� i cừ�  chạ�p
trừớ� c vạ�o nhừ$ ng thừ�  ạ� y, chừ vi� no� i xệm thệ�  co�  tí$nh lạ� i
đừớ� c  kho� ng?  Ngừớ� i  tạ  no� i:  ‘Tạ  đệ�n  xạ$  ho�� i  ngừớ� i
thừớ� ng, gio� ng nhừ đệ�n khạ� ch sạ� n, tạ�  tu� c vạ� i ngạ�y, ro) i
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vo�� i  rớ� i  đi’.  Mo�� t  so�  ngừớ� i  cừ�  lừu luyệ�n  nới  nạ�y  mạ$ i,
quệ�n cạ�  nhạ�  cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh.

Tu luyệ��n chạ�n chí�nh, cạ)n phạ� i  hừớ� ng tạ�m mạ�  tu,
hừớ� ng no�� i mạ�  tu, hừớ� ng no�� i mạ�  tí�m, chừ�  kho� ng hừớ� ng
ngoạ� i  mạ�  tí�m. Co�  phạ�p mo� n giạ�ng rạHng ‘Phạ�� t  tạ� i  tạ�m
trung’, cu$ ng co�  đạ� o ly� . Co�  ngừớ� i ly�  giạ� i cạ�u nạ�y kho� ng
đu� ng, no� i rạHng Phạ�� t ớ�  trong tim, cừ�  nhừ thệ(  bạ�n thạ�n
ho�  đạ$  lạ�  Phạ�� t ro) i, cừ�  nhừ thệ(  trong quạ�  tim đạ$  co�  o� ng
Phạ�� t ro) i. Ho�  ly�  giạ� i nhừ thệ� , vạ�� y chạOng phạ� i sại hạy sạo?
Ly�  giạ� i  vạ�� y  sạo  đừớ� c.  ÝK  nghí$ạ  chí�nh  lạ�  chừ  vi�  phạ� i
hừớ� ng tạ�m mạ�  tu, thí� chừ vi� mớ� i co�  thệ(  tu thạ�nh; đạ� o ly�
chí�nh lạ�  ớ�  cho4  ạ� y. Trong thạ�n chừ vi� ho� i ớ�  đạ�u co�  o� ng
Phạ�� t? Chừ vi� phạ� i tu thí� mớ� i tu thạ�nh đừớ� c.

Nguyệ�n  nhạ�n  chừ vi�  chừạ tí$nh  lạ� i  đừớ� c,  lạ�  ví�  từ
từớ� ng cu� ạ chừ vi� chừạ phạ� i lạ�  ‘kho� ng’, chừ vi� chừạ co�
tạ)ng cạo đệ�n thệ� ; nhừ vạ�� y [nhạ�� p tí$nh] từ�  no� ng cạ� n vạ�o
thạ�m sạ�u co�  quạn hệ��  từớng phu�  từớng thạ�nh vớ� i việ�� c
đệ)  cạo tạ)ng. Chừ vi� vừ� t bo�  tạ�m chạ�p trừớ� c, tạ)ng chừ vi�
mớ� i nạ�ng lệ�n,  thí�  đi�nh lừ� c cu� ạ chừ vi�  cu$ ng thạ�m sạ�u
hớn.  [Nệ�u]  chừ  vi�  muo� n  tho� ng  quạ  thu�  phạ�p  hạy
phừớng phạ�p nạ�o đo�  mạ�  [nhạ�� p] tí$nh, thí� to� i no� i rạHng ạ� y
đệ)u lạ�  hừớ� ng ngoạ� i mạ�  cạ)u. Mạ�  ‘luyệ��n co� ng thiệ�n sại’,
‘lệ�� ch  sạng  tạ�  đạ� o’,  chí�nh  lạ�  đệ(  no� i  vệ)  ngừớ� i  hừớ� ng
ngoạ� i  mạ�  cạ)u.  Nhạ� t  lạ�  trong  Phạ�� t  giạ�o,  nệ�u  chừ  vi�
hừớ� ng ngoạ� i mạ�  cạ)u, thí� ho�  no� i chừ vi� ‘đi sạng mạ đạ� o’.
Co� n tu luyệ��n chạ�n chí�nh phạ� i tu cạ� i tạ�m ạ� y; chí� khi chừ
vi� đệ)  cạo tạ�m tí�nh, thí� tạ�m chừ vi� mớ� i co�  thệ(  đạ� t đừớ� c
vo�  vi thạnh ti�nh; chí� khi chừ vi� đệ)  cạo tạ�m tí�nh, thí� mớ� i
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đo) ng  hoạ�  vớ� i  đạ�� c  tí�nh  vu$  tru�  chu� ng  tạ;  vừ� t  bo�  cạ� c
chu� ng du� c vo� ng, tạ�m chạ�p trừớ� c vạ�  nhừ$ ng thừ�  bạ� t hạ�o
cu� ạ con ngừớ� i,  thí�  chừ vi�  mớ� i  bạ� i xuạ� t kho� i thạ�n thệ(
chừ vi� nhừ$ ng thừ�  kho� ng to� t, chừ vi� mớ� i co�  thệ(  no( i lệ�n
trệ�n. Kho� ng chi�u ừớ� c chệ�  cu� ạ đạ�� c tí�nh vu$  tru�  nừ$ ạ, thí�
loạ� i  vạ�� t  chạ� t  đừ� c  cu� ạ  chừ vi�  mớ� i  co�  thệ(  chuyệ(n  hoạ�
thạ�nh co� ng, no�  chạOng phạ� i từớng phu�  từớng thạ�nh lạ�
gí�? Đạ�y chí�nh lạ�  đạ� o ly� !

Ab y lạ�  nguyệ�n nhạ�n chu�  quạn ví� bạ�n thạ�n kho� ng đạ� t
đừớ� c yệ�u cạ)u vệ)  tiệ�u chuạ(n ngừớ� i  tu luyệ��n nệ�n mớ� i
kho� ng tí$nh lạ� i đừớ� c. Hiệ��n nạy vệ)  mạ�� t khạ� ch quạn cu$ ng
to) n  tạ� i  mo�� t  tí�nh  huo� ng  nạ�y,  đạng cạn  nhiệ4u  nghiệ�m
tro� ng lạ�m chừ vi� kho� ng tu luyệ��n lệ�n cạo tạ)ng đừớ� c, ạ�nh
hừớ� ng  nghiệ�m  tro� ng  đệ�n  nhừ$ ng  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng.
Nhừ mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t, thuạ�� n thệo [trạ�o lừu] khại mớ�
cạ� i  cạ� ch,  nạ�ng đo�� ng kinh tệ� ,  thí�  chí�nh sạ� ch cu$ ng nớ� i
ro�� ng. Co�  nhiệ)u khoạ ho� c ky$  thuạ�� t mớ� i cu$ ng đừớ� c tiệ�n
nhạ�� p  vạ�o,  mừ� c  so� ng  ngừớ� i  tạ  cu$ ng  nạ�ng  cạo,  ngừớ� i
thừớ� ng ại cu$ ng cho rạHng thệ�  lạ�  to� t. Tuy nhiệ�n cạ)n xệ� t
thệo cạ�  hại mạ�� t, [cạ)n] nhí�n nhạ�� n mo�� t cạ� ch biệ��n chừ� ng;
nhừ$ ng thừ�  bạ� t hạ�o cu$ ng thuạ�� n thệo sừ�  khại mớ�  mạ�  tiệ�n
nhạ�� p vạ�o, đu�  thừ�  đu�  loạ� i. Trong tạ� c phạ(m vạ�n hoạ�  nệ�u
kho� ng co�  cho4  việ� t vệ)  tí�nh du� c, thí� dừớ� ng nhừ cuo� n sạ� ch
đo�  kho� ng  bạ�n  đừớ� c,  bớ� i  ví�  phạ� i  xệ� t  đệ�n  vạ�n  đệ)  so�
lừớ� ng [sạ�n phạ(m] tiệ�u thu� ; trệ�n truyệ)n hí�nh hạy điệ��n
ạ�nh  nệ�u  thiệ�u  mạ�y  cạ�nh  chạ�n  go� i,  thí�  dừớ� ng  nhừ
[chừớng trí�nh] truyệ)n hí�nh điệ��n  ạ�nh ạ� y  sệ$  kho� ng co�
ngừớ� i xệm, ví� phạ� i xệ� t đệ�n vạ�n đệ)  ty�  lệ��  khạ�n giạ� ; co� n
trong tạ� c phạ(m my$  thuạ�� t, thí� kho� ng ại biệ� t no( i rạHng đo�
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lạ�  nghệ��  thuạ�� t chạ�n chí�nh hạy lạ�  mo�� t cạ� i gí� đo� ; nệ)n nghệ��
thuạ�� t  dạ�n  to�� c  co(  xừạ  cu� ạ  Trung Quo� c  chu� ng  tạ  vo� n
kho� ng hệ)  co�  nhừ$ ng thừ�  ạ� y.  Mạ�  truyệ)n tho� ng dạ�n to�� c
Trung Hoạ cu� ạ chu� ng tạ cu$ ng kho� ng phạ� i lạ�  do ại phạ� t
minh, ại sạ�ng tạ� c rạ cạ� . Khi giạ�ng vệ)  vạ�n hoạ�  tiệ)n sừ�  to� i
đạ$  no� i ro) i, hệ� t thạ�y mo� i thừ�  đệ)u co�  cạ�n nguyệ�n cu� ạ no� .
Chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c cu� ạ nhạ�n loạ� i đạ$  mệ�o mo�  hạOn ro) i,
đạ$  thạy đo( i ro) i; tiệ�u chuạ(n nhạ�� n đi�nh to� t vạ�  xạ�u đệ)u đạ$
thạy đo( i ro) i; ạ� y lạ�  việ�� c tạ� i co$ i ngừớ� i thừớ� ng; co� n tiệ�u
chuạ(n  đạ�� c  tí�nh  Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n  cu� ạ  vu$  tru�  lạ�  tiệ�u
chuạ(n duy nhạ� t nhạ�� n đi�nh ngừớ� i to� t vạ�  xạ�u, no�  kho� ng
thệ(  thạy đo( i.  Lạ�  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng,  chừ vi�  nệ�u muo� n
nhạ�y xuạ� t rạ, thí�  chừ vi�  phạ� i  du� ng tiệ�u chuạ(n ạ� y mạ�
nhạ�� n  đi�nh,  chừ vi�  kho� ng  đừớ� c  du� ng  tiệ�u  chuạ(n  cu� ạ
ngừớ� i  thừớ� ng  mạ�  nhạ�� n  đi�nh;  do  đo�  vệ)  khạ� ch  quạn
cu$ ng to) n tạ� i cạn nhiệ4u nhừ thệ� . Mạ�  kho� ng chí�  co�  vạ�� y,
điệ)u gí� cu$ ng đạ$  thạy đo( i ro) i, nạ�o lạ�  đo) ng tí�nh luyệ�n ạ� i,
giạ� i  pho� ng tí�nh du� c,  hu� t hí�t  mạ tuy� ,  đu�  thừ�  loạ� n bạ�� y
đệ)u đạ$  xuạ� t hiệ��n.

Ngạ�y nạy xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i đạ$  phạ� t triệ(n đệ�n bừớ� c
nạ�y, mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm, phạ� t triệ(n tiệ�p nhừ thệ�
nừ$ ạ sệ$  rạ sạo? Co�  cho phệ�p no�  to) n tạ� i mạ$ i nhừ vạ�� y hạy
kho� ng? Ngừớ� i kho� ng tri� thí� trớ� i tri�. Mo4 i khi phạ� t sinh
kiệ�p nạ� n thí� nhạ�n loạ� i đệ)u ớ�  trong trạ� ng thạ� i nhừ thệ� .
Quạ nhiệ)u khoạ�  ho� c ro) i, to� i chừạ bạ�n vệ)  vạ�n đệ)  đạ� i kiệ�p
nạ�n cu� ạ nhạ�n loạ� i. To� n giạ�o cu$ ng giạ�ng vệ)  no� , rạ� t nhiệ)u
ngừớ� i cu$ ng giạ�ng vệ)  đệ)  tạ� i no� ng bo� ng ạ� y. To� i đạ�� t vạ�n
đệ)  nạ�y rạ cho mo� i ngừớ� i, mo� i ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm: tạ� i
xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng chu� ng tạ, chuạ(n mừ� c đạ� o đừ� c con
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ngừớ� i  đạ$  thạy  đo( i  đệ�n  mừ� c  nhừ  thệ� !  Mừ� c  đo��  cạ�ng
thạOng giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i  đạ$  đệ�n mừ� c đo��  nhừ thệ� !
Chừ vi� co�  nghí$ rạHng no�  chạOng phạ� i đạ$  đệ�n hoạ�n cạ�nh
cừ� c ky�  nguy hiệ(m hạy sạo? Do đo�  nhừ$ ng hoạ�n cạ�nh to) n
tạ� i khạ� ch quạn ạ�y, cu$ ng đạng cạn nhiệ4u nghiệ�m tro� ng
đệ�n nhừ$ ng ngừớ� i  luyệ��n co� ng chu� ng tạ đạng tu luyệ��n
lệ�n cạo tạ)ng. Trạnh ạ�nh khoạ�  thạ�n bạ�y ngạy ớ�  đạHng kiạ,
trệo ngạy cho4  đạ� i lo�� , hệ4  ngạ(ng đạ)u lệ�n liệ)n nhí�n thạ�y.

Lạ$o Từ�  từ� ng giạ�ng cạ�u:  ‘Thừớ� ng sy$  vạ�n đạ� o,  cạ)n
nhi hạ�nh chi’. Kệ�  sy$  bạ�� c thừớ� ng đừớ� c nghệ Đạ� o, [hiệ(u
rạ]  đạ0 c  chí�nh  Phạ�p  kho� ng  hệ)  dệ4  dạ�ng  gí�,  ho� m  nạy
kho� ng tu thí� đớ� i bạo giớ�  nừ$ ạ? Hoạ�n cạ�nh phừ� c tạ� p, to� i
nghí$ rạHng trạ� i lạ� i lạ� i lạ�  điệ)u hạy; cạ�ng phừ� c tạ� p thí� cạ�ng
co�  khạ�  nạ�ng xuạ� t hiệ��n cạo nhạ�n; nệ�u từ�  nới đạ�y mạ�  vo� t
tro�� i lệ�n đừớ� c thí� mớ� i tu đừớ� c chạ0 c chạ0n nhạ� t.

Ngừớ� i nạ�o co�  thệ(  thạ�� t sừ�  hạ�  quyệ� t tạ�m tu luyệ��n, to� i
no� i  rạHng trạ� i  lạ� i  [hoạ�n cạ�nh nạ�y]  lạ� i  lạ�  điệ)u to� t.  Nệ�u
kho� ng co�  mạ�u thuạ4n nạ�y sinh, kho� ng tạ� o rạ cớ ho�� i đệ)
cạo tạ�m tí�nh cho chừ vi�, thí� chừ vi� kho� ng lệ�n đừớ� c. Chừ
vi� to� t to� i cu$ ng to� t, ho� i tu luyệ��n lạ�m sạo? Lạ�  mo�� t ngừớ� i
tu luyệ��n bí�nh thừớ� ng, thuo�� c hạ� ng “trung sy$  vạ�n Đạ� o”,
luyệ��n  cu$ ng đừớ� c chạOng luyệ��n  cu$ ng xong, kiệ(u  ngừớ� i
nhừ thệ�  ro) i  co�  lệ$  sệ$  kho� ng thạ�nh. Co�  ngừớ� i  ngo) i  đạ�y
nghệ Sừ phu�  giạ�ng thạ�y rạ� t co�  đạ� o ly� , [nhừng] quạy vệ)
xạ$  ho�� i ngừớ� i thừớ� ng, lạ� i [thạ�y] lớ� i í�ch hiệ��n thừ� c mớ� i lạ�
thừ� c tạ� i. Đu� ng lạ�  thừ� c tạ� i ghệ�  lạ0m, kho� ng chí� chừ vi�, co�
rạ� t  nhiệ)u triệ��u phu�  vạ�  nhừ$ ng ngừớ� i giạ�u co�  bệ�n Tạ�y
phừớng, đệ�n khi trạ�m tuo( i [lạ�m chung] ho�  liệ)n thạ�y ho�
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chạOng co� n gí�;  nhừ$ ng cu� ạ cạ� i  vạ�� t  chạ� t  khi sinh kho� ng
mạng thệo đệ�n, khi từ�  kho� ng mạng thệo đi, rạ� t [tro� ng
ro4 ng] hừ kho� ng. Vạ�� y co� ng kiạ ví� lệ$  gí� mạ�  trạ�n quy�  nhừ
thệ�? Bớ� i ví� no�  trừ� c tiệ�p đệo bệ�n thạ�n nguyệ�n thạ)n cu� ạ
chừ vi�,  khi sinh mạng thệo đệ�n, khi từ�  mạng thệo đi.
Chu� ng  to� i  giạ�ng  nguyệ�n  thạ)n  bạ� t  diệ�� t,  điệ)u  ạ� y  cu$ ng
kho� ng phạ� i mệ�  tí�n. Khi nhừ$ ng tệ�  bạ�o cu� ạ chu� ng tạ tru� t
rạ ro) i, thí� nhừ$ ng thạ�nh phạ)n phạ)n từ�  nho�  bệ�  hớn to) n
tạ� i ớ�  kho� ng giạn vạ�� t chạ� t khạ� c kho� ng hệ)  diệ�� t mạ� t, no�
chí� tru� t kho� i cạ� i xạ� c kiạ mạ�  tho� i.

Điệ)u to� i vừ� ạ giạ�ng đệ)u thuo�� c vệ)  vạ�n đệ)  tạ�m tí�nh
cu� ạ con ngừớ� i. Thí�ch Cạ Mạ�u Ni đạ$  giạ�ng cạ�u nạ�y, Đạ� t
Mạ cu$ ng giạ�ng thệ� : ‘Vu� ng Trung Quo� c đo� ng tho(  ạ� y lạ�
nới xuạ� t rạ nhừ$ ng kệ�  sy$  đạ� i đừ� c’. Trong li�ch sừ�  Trung
Quo� c chu� ng tạ co�  rạ� t nhiệ)u tạ�ng nhạ�n, co�  nhiệ)u ngừớ� i
Trung Quo� c rạ� t từ�  hạ�o. ÝK  nghí$ạ [cạ�u trệ�n] lạ�  co�  thệ(  tu
lệ�n cạo co� ng, do vạ�� y co�  nhiệ)u vi� cạo hừ� ng lạ0m, từ�  mí�nh
vinh hạ� nh lạ0m: ‘ChạOng phạ� i ngừớ� i Trung Quo� c chu� ng
tạ, ớ�  vu� ng đạ� t Trung Quo� c xuạ� t hiệ��n nhừ$ ng ngừớ� i đạ� i
cạ�n khí�,  xuạ� t  hiệ��n nhừ$ ng kệ�  sy$  đạ� i  đừ� c’.  Thừ� c rạ rạ� t
nhiệ)u ngừớ� i kho� ng hiệ(u ro$  y�  nghí$ạ trong cạ�u ạ� y; ví� sạo
tạ� i vu� ng đạ� t Trung Quo� c co�  thệ(  xuạ� t hiệ��n nhừ$ ng kệ�  sy$
đạ� i đừ� c, tạ� i sạo co�  thệ(  xuạ� t đừớ� c cạo co� ng? Rạ� t nhiệ)u
ngừớ� i  kho� ng  biệ� t  đừớ� c  hạ�m  nghí$ạ  chạ�n  chí�nh  cu� ạ
nhừ$ ng lớ� i  mạ�  ngừớ� i  tạ� i  cạo  tạ)ng  giạ�ng thuyệ� t,  cu$ ng
kho� ng  biệ� t  đừớ� c  cạ�nh  giớ� i  cu$ ng  nhừ  trạ� ng  thạ� i  từ
từớ� ng cu� ạ ngừớ� i tạ� i cạo tạ)ng tạ� i cạ�nh giớ� i cạo đạng ớ� .
Tạ� t  nhiệ�n  chu� ng to� i  giạ�ng  ro) i,  [nạy]  kho� ng  no� i  vệ)  y�
nghí$ạ cu� ạ no�  lạ�  gí�; [mạ� ] mo� i ngừớ� i nghí$ xệm, chí� co�  ớ�

428 Tâm thanh tịnh



cho4  quạ)n thệ(  con ngừớ� i phừ� c tạ� p đệ�n thệ� , ớ�  hoạ�n cạ�nh
phừ� c tạ� p nhạ� t mớ� i co�  thệ(  tu lệ�n cạo co� ng; lạ�  co�  y�  nhừ
thệ� .

Căn cơ

Cạ�n cớ đừớ� c quyệ� t  đi�nh thệo lừớ� ng nhiệ)u í�t  cu� ạ
chạ� t đừ� c mạ�  ngừớ� i tạ mạng thệo thạ�n thệ(  ớ�  mo�� t kho� ng
giạn khạ� c. Đừ� c í�t, vạ�� t chạ� t mạ�u đện nhiệ)u, thí� trừớ� ng
nghiệ��p lừ� c lớ� n, nhừ thệ�  lạ�  thuo�� c loạ� i cạ�n cớ kho� ng to� t;
đừ� c nhiệ)u, vạ�� t chạ� t mạ�u trạ0ng nhiệ)u, thí� trừớ� ng nghiệ��p
lừ� c nho� , nhừ thệ�  lạ�  thuo�� c loạ� i cạ�n cớ to� t. Hại loạ� i vạ�� t
chạ� t  lạ�  vạ�� t  chạ� t  mạ�u trạ0ng vạ�  vạ�� t  chạ� t  mạ�u đện cu� ạ
ngừớ� i tạ co�  thệ(  chuyệ(n hoạ�  từớng ho4  vớ� i nhạu; chuyệ(n
hoạ�  thệ�  nạ�o?  Lạ�m  điệ)u  to� t  sệ$  sinh  rạ  vạ�� t  chạ� t  mạ�u
trạ0ng; vạ�� t  chạ� t  mạ�u trạ0ng lạ�  khi chi�u kho( ,  chi�u đừ� ng
điệ)u tho� ng kho(  ro) i, [hạy] lạ�m điệ)u to� t ro) i mạ�  đừớ� c. Co� n
vạ�� t chạ� t mạ�u đện lạ�  khi lạ�m điệ)u xạ�u, lạ�m điệ)u bạ� t hạ�o
mạ�  sinh  rạ;  no�  lạ�  nghiệ��p  lừ� c.  No�  co�  mo�� t  quạ�  trí�nh
chuyệ(n  hoạ�  nhừ  vạ�� y;  đo) ng  thớ� i  no�  co� n  co�  quạn  hệ��
mạng thệo.  Bớ� i  ví�  no�  trừ� c  tiệ�p  đi  thệo nguyệ�n  thạ)n,
[no� ]  kho� ng phạ� i  lạ�  thừ�  chí�  thuo�� c  vệ)  mo�� t  đớ� i,  mạ�  đạ$
đừớ� c tí�ch luy$  từ�  nhừ$ ng niệ�n đạ� i rạ� t xạ xừạ. Do đo�  mớ� i
giạ�ng ‘tí�ch nghiệ��p’, ‘tí�ch đừ� c’, ngoạ� i rạ to(  tiệ�n cu$ ng co�
thệ(  tí�ch  lạ� i  cho  đớ� i  sạu.  Co�  nhừ$ ng  lu� c  to� i  nhớ�  rạHng
ngừớ� i xừạ Trung Quo� c hoạ�� c ngừớ� i giạ�  hạy no� i: ‘to(  tiệ�n
tí�ch đừ� c’ hoạ�� c ‘tí�ch đừ� c’, ‘khuyệ� t đừ� c’; nhừ$ ng lớ� i ạ� y hệ� t
sừ� c đu� ng đạ0n, đu� ng đạ0n phi thừớ� ng.
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Cạ�n cớ to� t hạy xạ�u co�  thệ(  quyệ� t đi�nh ngo��  tí�nh cạ�
nhạ�n ạ� y lạ�  to� t hạy dớ� . Ngừớ� i cạ�n cớ kho� ng to� t co�  thệ(
lạ�m cho ngo��  tí�nh ngừớ� i tạ trớ�  nệ�n rạ� t kệ�m. Ví� sạo? Ví�
ngừớ� i co�  cạ�n cớ to� t co�  nhiệ)u vạ�� t chạ� t mạ�u trạ0ng; vạ�� t
chạ� t mạ�u trạ0ng ạ� y dung hiệ��p vớ� i vu$  tru�  cu� ạ chu� ng tạ,
dung  hiệ��p  vớ� i  đạ�� c  tí�nh  Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n,  kho� ng  co�
phạ�n cạ� ch. Vạ�� y nệ�n đạ�� c tí�nh vu$  tru�  phạ�n ạ�nh trừ� c tiệ�p
lệ�n thạ�n thệ(  cu� ạ chừ vi�,  trừ� c tiệ�p cạ�u tho� ng vớ� i thạ�n
thệ(  cu� ạ chừ vi�. Co� n chu� ng vạ�� t chạ� t mạ�u đện lạ�  từớng
phạ�n hạOn lạ� i,  lạ�  khi lạ�m điệ)u xạ�u mạ�  nhạ�� n phạ� i,  [no� ]
trạ� i ngừớ� c vớ� i đạ�� c tí�nh cu� ạ vu$  tru�  cu� ạ chu� ng tạ; do vạ�� y
phạ� t sinh mo�� t sừ�  cạ� ch ly giừ$ ạ chu� ng vạ�� t chạ� t mạ�u đện
ạ�y vớ� i đạ�� c tí�nh vu$  tru�  cu� ạ chu� ng tạ. Khi chu� ng vạ�� t chạ� t
mạ�u đện ạ� y  co�  nhiệ)u,  thí�  no�  hí�nh thạ�nh mo�� t  trừớ� ng
bạo quạnh thạ�n thệ(  con ngừớ� i lạ� i, bạo con ngừớ� i vạ�o
trong. Mạ�  trừớ� ng nạ�y cạ�ng lớ� n, thí� mạ�� t đo��  cu� ạ no�  cạ�ng
lớ� n, cạ�ng dạ�y, nệ�n lạ�m cho ngo��  tí�nh cu� ạ cạ�  nhạ�n cạ�ng
kho� ng to� t. Bớ� i ví� ho�  kho� ng thệ(  tiệ�p thu chu� ng đạ�� c tí�nh
Chạ�n-Thiệ��n-Nhạ4n cu� ạ vu$  tru� ; cu$ ng lạ�  ví� ho�  đạ$  lạ�m điệ)u
xạ�u  mớ� i  sinh  rạ  vạ�� t  chạ� t  mạ�u  đện  nhừ  thệ� .  Tho� ng
thừớ� ng nhừ$ ng ngừớ� i nạ�y đạ$  nhừ thệ�  lạ� i cạ�ng kho� ng tin
vạ�o tu luyệ��n; ngo��  tí�nh cạ�ng kho� ng to� t, thí� cạ�ng tiệ�p thu�
trớ�  ngạ� i  cu� ạ  nghiệ��p  lừ� c;  chi�u  kho(  cạ�ng nhiệ)u,  thí�  lạ� i
cạ�ng kho� ng tin, nệ�u [ho� ] tu luyệ��n thí� cạ�ng kho�  khạ�n.

Ngừớ� i co�  nhiệ)u vạ�� t chạ� t mạ�u trạ0ng tu luyệ��n sệ$  dệ4
dạ�ng hớn; bớ� i ví�  trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n ho�  chí�  cạ)n
đo) ng hoạ�  vớ� i đạ�� c tí�nh vu$  tru� , tạ�m tí�nh cu� ạ ho�  co�  thệ(  đệ)
cạo lệ�n trệ�n, thí� chạ� t đừ� c cu� ạ ho�  sệ$  trừ� c tiệ�p diệ4n hoạ�
[trớ� ] thạ�nh co� ng. Co� n ngừớ� i co�  nhiệ)u vạ�� t chạ� t mạ�u đện,
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thí�  gio� ng nhừ sạ�n xuạ� t  rạ sạ�n phạ(m ớ�  nhạ�  mạ�y vạ�� y,
phạ� i thệ�m mo�� t  thu�  tu� c nừ$ ạ; ngừớ� i tạ đạ$  [co�  vạ�� t] liệ��u
sạdn sạ�ng ro) i, co� n ho�  mớ� i [co�  nguyệ�n] liệ��u tho� , cạ)n phạ� i
giạ co� ng thệ�m mo�� t lừớ� t nừ$ ạ, phạ� i quạ mo�� t quạ�  trí�nh ạ� y.
Do vạ�� y trừớ� c tiệ�n ho�  phạ� i  chi�u kho( ,  đệ(  hạ�  bo�  nghiệ��p
lừ� c cu� ạ ho� , chuyệ(n thạ�nh vạ�� t chạ� t mạ�u trạ0ng; sạu khi
hí�nh thạ�nh chạ� t đừ� c ạ� y ro) i mớ� i  co�  thệ(  tạ�ng co� ng lệ�n
cạo.  Tuy nhiệ�n  loạ� i  ngừớ� i  nạ�y  bạ�n  thạ�n  ho�  ngo��  tí�nh
kho� ng to� t, chừ vi� bạ�o ho�  chi�u thệ�m chu� t kho(  nừ$ ạ, thí� ho�
cạ�ng kho� ng tin, cạ�ng kho� ng chi�u đừớ� c; do đo�  ngừớ� i co�
nhiệ)u vạ�� t chạ� t mạ�u đện kho�  tu luyệ��n. Đạ� o giạ hoạ�� c cạ� c
phạ�p mo� n đớn truyệ)n trong quạ�  khừ�  đệ)u giạ�ng rạHng sừ
phu�  tí�m cho� n đo)  đệ�� , chừ�  kho� ng phạ� i đo)  đệ��  tí�m sừ phu� ,
cu$ ng lạ�  đệ(  xệm nhừ$ ng thừ�  mạng thệo nhiệ)u [hạy] í�t
trệ�n thạ�n thệ(  [đo)  đệ�� ] mạ�  quyệ� t đi�nh.

Cạ�n cớ quyệ� t đi�nh ngo��  tí�nh cu� ạ ngừớ� i tạ, tuy nhiệ�n
cu$ ng kho� ng tuyệ�� t đo� i. Co�  ngừớ� i cạ�n cớ rạ� t dớ� , nhừng
hoạ�n cạ�nh giạ đí�nh rạ� t to� t, rạ� t nhiệ)u ngừớ� i đệ)u luyệ��n
co� ng, cu$ ng co�  mo�� t so�  ngừớ� i lạ�  cừ sy$  trong to� n giạ�o, rạ� t
tin vạ�o nhừ$ ng chuyệ��n tu luyệ��n. Trong hoạ�n cạ�nh nhừ
thệ� , cu$ ng co�  thệ(  lạ�m cho ho�  trớ�  nệ�n tin từớ� ng hớn, ngo��
tí�nh trớ�  nệ�n to� t; do vạ�� y no�  kho� ng tuyệ�� t  đo� i.  Cu$ ng co�
ngừớ� i cạ�n cớ rạ� t to� t, nhừng thừớ� ng hạy chi�u nhạ�� n sừ�
giạ�o du� c tri thừ� c nho�  bệ�  cu� ạ xạ$  ho�� i hiệ��n hừ$ u nạ�y, nhạ� t
lạ�  phừớng phạ�p giạ�o du� c từ từớ� ng tuyệ�� t đo� i hoạ�  ớ�  mạ�y
nạ�m trừớ� c đạ�y, lạ�m cho từ từớ� ng con ngừớ� i tạ trớ�  nệ�n
vo�  cu� ng chạ�� t hệ�p, hệ� t thạ�y nhừ$ ng gí� vừớ� t kho� i phạ� m vi
mạ�  ho�  đạ$  biệ� t thí� ho�  đệ)u kho� ng chi�u tin, nệ�n cu$ ng co�
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thệ(  lạ�m cho ngo��  tí�nh cu� ạ  ho�  chi�u  cạn nhiệ4u  nghiệ�m
tro� ng.

Lạ�y mo�� t thí� du� , khi to� i mớ�  lớ� p giạ�ng dạ� y, ngạ�y thừ�
hại giạ�ng khại [mớ� ] thiệ�n mu� c. Co�  mo�� t vi� cạ�n cớ rạ� t to� t,
nệ�n lạ�� p từ� c mớ�  thiệ�n mu� c cho vi� ạ� y tạ� i tạ)ng rạ� t cạo, vi�
nạ�y  nhí�n thạ�y  đừớ� c rạ� t  nhiệ)u  cạ�nh từớ� ng mạ�  ngừớ� i
khạ� c kho� ng nhí�n thạ�y. Vi� ạ� y no� i vớ� i mo� i ngừớ� i: ‘AK i chạ� ,
to� i thạ�y toạ�n bo��  trừớ� ng truyệ)n Phạ�p đệ)u co�  Phạ�p Luạ�n
giạ�ng nhừ hoạ tuyệ� t rới lệ�n thạ�n thệ(  cu� ạ mo� i ngừớ� i; to� i
thạ�y chạ�n thệ(  cu� ạ Sừ phu�  Ly�  Ho) ng Chí� nhừ thệ�  nạ�y thệ�
nạ�y, to� i nhí�n thạ�y vo� ng hạ�o quạng cu� ạ Sừ phu�  Ly�  Ho) ng
Chí�, thạ�y đừớ� c Phạ�p Luạ�n lạ�  nhừ thệ�  nhừ thệ� , co�  bạo
nhiệ�u Phạ�p thạ�n. Thạ�y tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu đệ)u co�
Sừ phu�  Ly�  Ho) ng Chí� đạng giạ�ng Phạ�p, Phạ�p Luạ�n đạng
điệ)u chí�nh thạ�n thệ(  cho ho� c việ�n nhừ thệ�  nạ�o. Co� n thạ�y
rạHng khi Sừ phu�  giạ�ng bạ� i thí�  từ� ng tạ)ng từ� ng tạ)ng tạ� i
cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu đệ)u co�  co� ng thạ�n cu� ạ Sừ phu�  đạng
giạ�ng; ngoạ� i rạ co� n thạ�y cạ� c thiệ�n nừ$  trạ� i hoạ, v.v.’ Vi�
ạ� y đệ)u nhí�n thạ�y đừớ� c nhừ$ ng điệ)u my$  diệ��u nhừ thệ� ,
điệ)u ạ� y no� i lệ�n rạHng cạ�n cớ cu� ạ cạ�  nhạ�n nạ�y rạ� t khạ� . Vi�
ạ� y no� i tớ� i no� i lui, cuo� i cu� ng no� i mo�� t cạ�u: ‘To� i kho� ng tin
nhừ$ ng điệ)u nạ�y’. Co�  rạ� t nhiệ)u điệ)u đạ$  đừớ� c khoạ ho� c
hiệ��n hừ$ u nạ�y chừ� ng thừ� c ro) i, co�  rạ� t nhiệ)u điệ)u co�  thệ(
ly�  giạ� i  từ�  khoạ ho� c  hiệ��n  hừ$ u  nạ�y,  co�  nhiệ)u  điệ)u  mạ�
chu� ng  tạ  cu$ ng luạ�� n  [giạ� i]  đừớ� c  ro) i.  Bớ� i  ví�  cho4  nhạ�� n
thừ� c  cu� ạ  khí�  co� ng  thạ�� t  sừ�  vừớ� t  trệ�n  nhạ�� n  thừ� c  cu� ạ
khoạ ho� c; điệ)u nạ�y lạ�  khạOng đi�nh. Nhừ vạ�� y co�  thệ(  thạ�y
rạHng cạ�n cớ kho� ng hoạ�n toạ�n ừớ� c chệ�  ngo��  tí�nh.
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Ngộ

“Ngo�� ” lạ�  gí�? Dạnh từ�  “ngo�� ” xuạ� t phạ� t bạn đạ)u trong
to� n giạ�o. Trong Phạ�� t giạ�o lạ�  no� i vệ)  việ�� c ngừớ� i tu luyệ��n
ly�  giạ� i đo� i vớ� i Phạ�� t Phạ�p thệ�  nạ�o, ngo��  trệ�n nhạ�� n thừ� c
vạ�  ngo��  cuo� i cu� ng, lạ�  y�  no� i vệ)  ‘huệ��  ngo�� ’. Tuy nhiệ�n hiệ��n
nạy đạ$  đừạ vạ�o ừ� ng du� ng ớ�  ngừớ� i thừớ� ng, no� i rạHng cạ�
nhạ�n ạ� y rạ� t tho� ng minh, biệ� t đừớ� c trong tạ�m cu� ạ lạ$nh
đạ� o đạng nghí$ gí�, lạ�� p từ� c co�  thệ(  lí$nh ho�� i đừớ� c ngạy, khi
lạ$nh đạ� o  co�  mạ�� t  liệ)n  co�  thệ(  lạ�m vừ� ạ  lo� ng.  Ngừớ� i  tạ
giạ�ng rạHng nhừ thệ�  lạ�  ngo��  tí�nh to� t; [ho� ] thừớ� ng ly�  giạ� i
nhừ  vạ�� y.  Tuy  nhiệ�n  [khi]  chừ  vi�  vừớ� t  quạ  tạ)ng  cu� ạ
ngừớ� i thừớ� ng, đệ�n tạ)ng cạo hớn mo�� t chu� t, thí�  chừ vi�
liệ)n phạ� t hiệ��n rạHng, [đạ� o] ly�  ớ�  cho4  nhạ�� n thừ� c cu� ạ ngừớ� i
thừớ� ng,  tho� ng thừớ� ng lạ�  sại.  ‘Ngo�� ’  mạ�  chu� ng to� i  no� i
đệ�n hoạ�n toạ�n kho� ng phạ� i lạ�  cạ� i ‘ngo�� ’ ạ� y. Ngo��  tí�nh cu� ạ
kệ�  kho� n khệ�o quạ�  trạ� i lạ� i lạ�  kho� ng to� t; bớ� i ví� kệ�  tho� ng
minh thạ� i  quạ�  sệ$  thừ� c hiệ��n  hớ� i  hớ� t bệ)  mạ�� t,  lạ� y  lo� ng
lạ$nh đạ� o vừ� ạ y�  thừớ� ng cạ�p.  Co� ng việ�� c  thạ�� t  sừ�  chạOng
phạ� i đệ(  ngừớ� i khạ� c lạ�m hạy sạo? Nhừ vạ�� y ho�  sệ$  mạ0 c nớ�
nhừ$ ng thừ�  cu� ạ ngừớ� i khạ� c; bớ� i ví� ho�  kho� n, ho�  sệ$  biệ� t
lạ� y  lo� ng ngừớ� i,  ho�  co�  thệ(  đừớ� c  nhiệ)u  thừ�  to� t,  ngừớ� i
khạ� c  do  vạ�� y  sệ$  phạ� i  nhạ�� n  nhiệ)u  thừ�  xạ�u;  bớ� i  ví�  ho�
kho� n, nệ�n ho�  cu$ ng kho� ng thệ(  chi�u thiệ�� t, ho�  kho� ng dệ4
chi�u thiệ�� t, vạ�  ngừớ� i khạ� c phạ� i chi�u thiệ�� t. Ho�  ngạ�y cạ�ng
coi tro� ng nhừ$ ng lớ� i í�ch thừ� c tiệ4n nho�  nhoi ạ� y, nhừ vạ�� y
bu� ng dạ�  cu� ạ ho�  ngạ�y cạ�ng hệ�p ho� i, ho�  ngạ�y cạ�ng cho
rạHng lớ� i í�ch vạ�� t chạ� t co�  đừớ� c ớ�  nới ngừớ� i thừớ� ng mớ� i
lạ�  nhừ$ ng thừ�  kho� ng thệ(  buo� ng bo�  đừớ� c, ho�  cu$ ng nhạ�� n
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rạHng bạ�n thạ�n ho�  coi tro� ng hiệ��n thừ� c, ho�  cu$ ng kho� ng
chi�u thiệ�� t tho� i.

Co�  ngừớ� i co� n ngừớ$ ng mo��  [kệ�  ạ� y]! To� i no� i vớ� i chừ
vi� rạHng, chớ�  co�  ngừớ$ ng mo��  ho� . Chừ vi� đạ�u biệ� t rạHng ho�
so� ng mệ�� t mo� i rạ sạo, ho�  ạ�n kho� ng ngon ngu�  kho� ng yệ�n,
trong mớ cu$ ng lo lớ� i í�ch cu� ạ mí�nh bi� to( n thạ� t. Đo� i vớ� i
lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n, ho�  cừ�  du� i mạ$ i vạ�o sừ� ng bo� , chừ vi� no� i
xệm ho�  so� ng vạ�� y co�  mệ�� t mo� i kho� ng; cạ�  mo�� t đớ� i ho�  cừ�
so� ng ví� điệ)u đo� . Chu� ng tạ no� i rạHng khi gạ�� p mạ�u thuạ4n
trừớ� c mạ�� t, lu� i mo�� t bừớ� c biệ(n ro�� ng trớ� i cạo, đạ�m bạ�o sệ$
lạ�  mo�� t  cạ�nh  từớ� ng  khạ� c.  Nhừng  loạ� i  ngừớ� i  kiạ  sệ$
kho� ng chi�u lu� i, ho�  so� ng mo�� t cạ� ch mệ�� t mo� i nhạ� t, chừ vi�
kho� ng  đừớ� c  ho� c  thệo  ho� .  Trong  giớ� i  tu  luyệ��n  giạ�ng
rạHng: nhừ$ ng ngừớ� i  nạ�y  lạ�  mệ�  nhạ� t,  chí�  ví�  lớ� i  í�ch vạ�� t
chạ� t mạ�  đạ$  hoạ�n toạ�n mệ�  tạ� i co$ i ngừớ� i thừớ� ng. Bạ�o ho�
thu�  đừ� c ừ, kho� ng dệ4  đạ�u! [Nệ�u] chừ vi�  bạ�o ho�  luyệ��n
co� ng,  ho�  co�  thệ(  kho� ng  tin:  ‘Luyệ��n  co� ng  sạo?  Ngừớ� i
luyệ��n co� ng cạ� c vi� đạ�  bạ� t hoạ�n thu� , mạ�  bạ� t hoạ�n khạ(u.
Ngừớ� i tạ bạ0 t nạ� t cạ� c vi� thạ�� t tệ��  hạ� i mạ�  trong tạ�m cạ� c vi�
kho� ng đừớ� c đo� i  xừ�  vớ� i  ngừớ� i  tạ nhừ thệ� ,  mạ�  trạ� i  lạ� i
phạ� i cạ�m tạ�  ngừớ� i tạ. Cạ� c vi� đệ)u lạ�  A-Q mạ� t ro) i! Ai ại
cu$ ng bi� tạ�m thạ)n hệ� t cạ� !’ Ngừớ� i nhừ thệ� , ho�  kho� ng cạ� ch
nạ�o ly�  giạ� i đừớ� c tu luyệ��n. Ho�  no� i rạHng chừ vi� thạ�� t kho�
hiệ(u lạ0m lạ0m, ho�  bạ�o chừ vi�  mớ� i  lạ�  ngo� c.  Chừ vi�  no� i
xệm hoạ�  đo��  ho�  co�  kho�  kho� ng?

‘Ngo�� ’  mạ�  chu� ng to� i no� i kho� ng phạ� i lạ�  cạ� i ‘ngo�� ’  ạ� y.
Chí�nh cạ� i  mạ�  ho�  no� i  lạ�  ‘ngo� c’  vệ)  lớ� i  í�ch vạ�� t  chạ� t  cu� ạ
chu� ng tạ; ‘ngo�� ’ mạ�  chu� ng to� i giạ�ng lạ�  cạ� i ‘ngo�� ’ ạ� y. Tạ� t
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nhiệ�n, kho� ng phạ� i lạ�  ngo� c thạ�� t, chu� ng tạ chí� lạ�  coi nhệ�
vạ�n đệ)  lớ� i í�ch thiệ� t thạ�n tho� i, co� n tạ� i cạ� c phừớng diệ��n
khạ� c,  thí�  chu� ng tạ  đệ)u  rạ� t  sạ�ng suo� t.  Cạ� c  co� ng trí�nh
khoạ ho� c nghiệ�n cừ� u mạ�  chu� ng tạ lạ�m, lạ$nh đạ� o giạo
nhiệ��m vu�  nạ�o, hoạ�n thạ�nh co� ng tạ� c nạ�o, chu� ng tạ đệ)u
tí�nh tạ�o  minh bạ� ch lạ�m cho thạ�� t  to� t.  Nhừng chí�nh ớ�
điệ(m lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n cu� ạ bạ�n thạ�n chu� ng tạ, [hoạ�� c] khi
gạ�� p mạ�u thuạ4n giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i, [thí�] chu� ng tạ coi
[chu� ng] rạ� t nhệ� . Ai no� i chừ vi� lạ�  ngo� c? Kho� ng ại no� i chừ
vi� ngo� c cạ� ; đạ�m bạ�o lạ�  nhừ vạ�� y.

Chu� ng tạ hạ$y no� i vệ)  kệ�  ngo� c trong nhừ$ ng kệ�  ngo� c;
cạ� i ly�  ớ�  trệ�n cạo tạ)ng đệ)u phạ�n đạ�o lạ� i. Mo�� t kệ�  ngo� c kiạ
ớ�  nới  ngừớ� i  thừớ� ng kho� ng thệ(  lạ�m điệ)u  xạ�u  gí�  lớ� n,
kho� ng thệ(  đạ�u trạnh chí� ví� lớ� i í�ch cạ�  nhạ�n, kho� ng cạ)u
dạnh, vạ�  vi�  ạ� y  kho� ng to( n đừ� c.  Nhừng ngừớ� i  khạ� c lạ� i
cạ�p đừ� c cho vi� ạ� y; đạ�nh vi� ạ� y, [nhu� c] mạ�  vi� ạ� y đệ)u lạ�
cạ�p đừ� c cho vi� ạ� y; mạ�  chu� ng vạ�� t chạ� t nạ�y cừ� c ky�  trạ�n
quy� .  Trong vu$  tru�  nạ�y cu� ạ  chu� ng tạ co�  [Phạ�p] ly�  thệ�
nạ�y:  bạ� t  thạ� t  giạ�  bạ� t  đạ0 c,  đạ0 c  từ� u đạ0 c  thạ� t.  Ngừớ� i  tạ
nhí�n thạ�y kệ�  đạ� i ngo� c, ại đệ)u lạ�ng mạ� : ‘Mi lạ�  đo)  ngo� c’.
Thuạ�� n thệo lớ� i [nhu� c] mạ�  tuo� n rạ từ�  cạ� i mo) m kiạ, thí�
mo�� t kho� i đừ� c đạ$  bạy sạng. Chừ vi� chiệ�m tiệ��n nghi nệ�n
thuo�� c vệ)  bệ�n đừớ� c, nhừ vạ�� y chừ vi� phạ� i mạ� t. Đi quạ đạ�
cho vi� ạ� y mo�� t cừớ� c: ‘Đo)  đạ� i ngo� c nhạ�  mi’. To� t tho� i, mo�� t
kho� i đừ� c lạ� i bạy sạng. Ai nạ� t do� i vi� ạ� y, ại đạ�  vi� ạ� y, vi� ạ� y
cu$ ng đệ)u khoạn khoạ� i: ‘Cạ� c ngừới cừ�  đệ�n đi, thệ�  nạ�o
cu$ ng cạ�p đừ� c cho tạ mạ� , tạ kho� ng đạ(y rạ chu� t nạ�o hệ� t
đạ�u!’ Nhừ vạ�� y nệ�u chiệ(u thệo [Phạ�p] ly�  tạ� i cạo tạ)ng, thí�
mo� i  ngừớ� i  nghí$  xệm,  ho� i  ại  kho� n?  ChạOng phạ� i  vi�  ạ� y
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kho� n lạ�  gí�? Vi� ạ� y lạ�  kho� n nhạ� t. Vi� ạ� y kho� ng rới rớ� t chu� t
đừ� c nạ�o hệ� t, co� n chừ vi� cạ�p đừ� c cho vi� ạ� y, vi� ạ� y cu$ ng
kho� ng đạ(y  trớ�  lạ� i  mo�� t  chu� t  nạ�o,  đệ)u  nhạ�� n  hệ� t,  nhạ�� n
mo�� t cạ� ch rạ� t khoạn khoạ� i. Đớ� i nạ�y ngo� c đớ� i sạu kho� ng
ngo� c,  nguyệ�n thạ)n kho� ng ngo� c.  Trong to� n giạ�o giạ�ng
rạHng, ngừớ� i  kiạ nệ�u nhiệ)u đừ� c,  thí�  đớ� i  sạu lạ�m quạn
lớ� n, phạ� t tạ� i lớ� n, đệ)u du� ng đừ� c mạ�  giạo hoạ�n.

Chu� ng to� i giạ�ng, đừ� c co�  thệ(  trừ� c tiệ�p diệ4n hoạ�  [trớ� ]
thạ�nh co� ng. Chừ vi�  tu cạo đừớ� c đệ�n đạ�u,  chạOng phạ� i
chí�nh lạ�  đừ� c kiạ diệ4n hoạ�  mạ�  thạ�nh? No�  trừ� c tiệ�p co�  thệ(
diệ4n hoạ�  [trớ� ] thạ�nh co� ng. Quyệ� t đi�nh tạ)ng cu� ạ ngừớ� i
tạ cạo thạ�p rạ sạo, co� ng lừ� c lớ� n nho�  thệ�  nạ�o, chạOng phạ� i
chí�nh lạ�  do chu� ng vạ�� t chạ� t ạ� y diệ4n hoạ�  mạ�  thạ�nh? Chừ
vi� no� i xệm no�  co�  trạ�n quy�  kho� ng? No�  quạ�  lạ�  mạng thệo
đệ�n khi sinh, mạng thệo đi khi chệ� t.  Trong Phạ�� t  giạ�o
giạ�ng rạHng chừ vi� tu luyệ��n cạo đệ�n đạ�u, đo�  lạ�  quạ�  vi� cu� ạ
chừ vi�. Chừ vi� pho�  xuạ� t nhiệ)u đệ�n đạ�u, thí� sệ$  đạ0 c đừớ� c
nhiệ)u đệ�n đo� ; đạ�y chí�nh lạ�  đạ� o ly� . Trong to� n giạ�o giạ�ng
rạHng, co�  đừ� c mạ�  đệ�n đớ� i sạu thí� sệ$  lạ�m quạn lớ� n, phạ� t
tạ� i lớ� n. ÍKt đừ� c thí� co�  xin ạ�n cu$ ng kho� ng đừớ� c [ại cho],
bớ� i ví� kho� ng co�  đừ� c giạo hoạ�n; bạ� t thạ� t bạ� t đạ0 c! Kho� ng
mo�� t chu� t đừ� c, thí�  sệ$  hí�nh thạ)n toạ�n diệ�� t,  sệ$  chệ� t thạ�� t
sừ� .

Quạ�  khừ�  co�  mo�� t khí� co� ng sừ, khi mớ� i xuạ� t sớn co�
tạ)ng khạ�  cạo; khí� co� ng sừ nạ�y vệ)  sạu đạ$  rớ� t ớ�  nới dạnh
lớ� i. Sừ phu�  ạnh tạ đạ$  mạng pho�  nguyệ�n thạ)n cu� ạ ạnh tạ
đi,  bớ� i  ví�  ạnh tạ  cu$ ng  thuo�� c  vệ)  [mo� n]  tu  luyệ��n  pho�
nguyệ�n thạ)n. Khi co� n pho�  nguyệ�n thạ)n tạ� i đo� , thí� [ạnh
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tạ] chi�u sừ�  kho� ng chệ�  cu� ạ pho�  nguyệ�n thạ)n. Lạ�y mo�� t ví�
du� ; mo�� t ho� m đớn vi� [co� ng tạ� c] phạ�n nhạ� , lạ$nh đạ� o no� i:
‘Ai thiệ�u nhạ�  ớ�  hạ$y quạ đạ�y, trí�nh bạ�y hoạ�n cạ�nh, no� i
xệm cạ�  nhạ�n cạ)n nhạ�  ớ�  nhừ thệ�  nạ�o’.  Mo4 i ngừớ� i đệ)u
no� i vệ)  mí�nh, riệ�ng ạnh kiạ kho� ng no� i gí� cạ� . Cuo� i cu� ng
lạ$nh đạ� o xệ� t quạ liệ)n thạ�y rạHng ạnh nạ�y kho�  khạ�n hớn
mo� i ngừớ� i  khạ� c,  cạ)n cạ�p nhạ�  cho ạnh tạ. Ngừớ� i  khạ� c
no� i: ‘Kho� ng đừớ� c, nhạ�  ạ� y kho� ng thệ(  cạ�p cho ạnh tạ, cạ)n
cạ�p cho to� i, to� i cạ)n cạ�n ho��  nhừ thệ�  nhừ thệ� ’. Anh tạ no� i:
‘Thệ�  thí� o� ng lạ� y đi’. Nệ�u ngừớ� i thừớ� ng xệ� t, thí� cạ�  nhạ�n
kiạ thạ�� t ngo� c. Co�  ngừớ� i biệ� t rạHng ạnh tạ lạ�  ngừớ� i luyệ��n
co� ng, bệ�n ho� i ạnh tạ: ‘Ngừớ� i luyệ��n co� ng cạ� c ạnh kho� ng
muo� n gí� cạ� ; ho� i ạnh muo� n gí�?’ Anh tạ no� i: ‘Điệ)u ngừớ� i
khạ� c  kho� ng muo� n,  to� i  muo� n’.  Thừ� c  rạ  ạnh tạ  kho� ng
ngo� c chu� t nạ�o hệ� t, rạ� t tinh minh. Chí�nh vệ)  mạ�� t lớ� i í�ch
thiệ� t  thạ�n  cu� ạ  cạ�  nhạ�n,  thí�  đo� i  đạ$ i  nhừ vạ�� y;  ạnh  tạ
giạ�ng tuy�  ky�  từ�  nhiệ�n. Ngừớ� i kiạ lạ� i ho� i: ‘Hiệ��n nạy co�  gí�
mạ�  ngừớ� i tạ kho� ng muo� n?’ Anh tạ no� i: ‘Cạ� i cu� c đạ�  bi� đạ�
đi đạ�  lạ� i  trệ�n mạ�� t  đạ� t  kiạ lạ�  kho� ng ại cạ)n cạ� ;  vạ�� y  to� i
nhạ�� t cu� c đạ�  ạ� y’. Ngừớ� i thừớ� ng thạ�y vạ�� y thạ�� t kho� ng thệ(
hiệ(u no( i; ngừớ� i thừớ� ng kho� ng thệ(  ly�  giạ� i đừớ� c ngừớ� i
luyệ��n co� ng, kho� ng cạ� ch nạ�o ly�  giạ� i đừớ� c; cạ�nh giớ� i từ
từớ� ng khạ� c nhạu quạ�  xạ, cạ� ch biệ�� t vệ)  tạ)ng quạ�  to lớ� n.
Tạ� t nhiệ�n ạnh tạ sệ$  kho� ng nhạ�� t cu� c đạ�  ạ� y đạ�u, ạnh tạ
no� i rạ [Phạ�p] ly�  mạ�  ngừớ� i thừớ� ng kho� ng ngo��  rạ đừớ� c:
‘To� i kho� ng cạ)u nhừ$ ng thừ�  cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng’. Hạ$y no� i
vệ)  cu� c đạ�  ạ� y; mo� i ngừớ� i đệ)u biệ� t trong kinh Phạ�� t việ� t:
[ớ� ] thệ�  giớ� i Cừ� c Lạ� c cạ� y cu$ ng lạ�  vạ�ng, đạ� t cu$ ng lạ�  vạ�ng,
chim cu$ ng lạ�  vạ�ng, hoạ cu$ ng lạ�  vạ�ng, nhạ�  cu$ ng lạ�  vạ�ng,

Ngộ 437



ngạy cạ�  Phạ�� t thệ(  cu$ ng lạ�p lạ�nh ạ�nh vạ�ng kim. Đệ�n đo�  sệ$
kho� ng tí�m đạ�u đừớ� c mo�� t cu� c đạ� ; nghệ no� i tiệ)n đệ(  tiệ�u
ớ�  đo�  chí�nh lạ�  đạ� ; ạnh tạ ro) i sệ$  kho� ng mạng đừớ� c cu� c đạ�
lệ�n  trệ�n  đo�  đạ�u,  nhừng ạnh tạ  đạ$  no� i  lệ�n  đừớ� c  mo�� t
[Phạ�p] ly�  mạ�  ngừớ� i thừớ� ng kho� ng ly�  giạ� i đừớ� c. Ngừớ� i
luyệ��n  co� ng  thạ�� t  sừ�  giạ�ng  rạHng:  nhừ$ ng cạ� i  mạ�  ngừớ� i
thừớ� ng vạ4n truy cạ)u thí� chu� ng to� i kho� ng truy cạ)u; thừ�
mạ�  ngừớ� i  thừớ� ng co�  thí�  chu� ng to� i  cu$ ng kho� ng quạn
tạ�m; nhừng thừ�  mạ�  chu� ng to� i co�  thí� ngừớ� i thừớ� ng co�
muo� n cu$ ng kho� ng đừớ� c.

Thừ� c rạ, ‘ngo�� ’ mạ�  chu� ng to� i vừ� ạ giạ�ng, no�  vạ4n co� n
thuo�� c vệ)  loạ� i  ‘ngo�� ’  trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n, no�  hoạ�n
toạ�n  từớng  phạ�n  vớ� i  cạ� i  ‘ngo�� ’  ớ�  nới  ngừớ� i  thừớ� ng.
‘Ngo�� ’ chạ�n chí�nh cu� ạ chu� ng tạ, chí�nh lạ�  no� i vệ)  Phạ�p mạ�
sừ phu�  giạ�ng trong quạ�  trí�nh chu� ng tạ luyệ��n co� ng, Đạ� o
mạ�  sừ phu�  trong Đạ� o giạ giạ�ng, trừớ� c nhừ$ ng mạ nạ� n
bạ�n thạ�n gạ�� p phạ� i trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n, thí� co�  thệ(
ngo��  đừớ� c rạHng bạ�n thạ�n lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n hạy kho� ng,
co�  thệ(  ly�  giạ� i  [thệo Phạ�p] hạy kho� ng, co�  thệ(  tiệ�p thu�
[Phạ�p]  hạy  kho� ng,  trong  quạ�  trí�nh  tu  luyệ��n  co�  thệ(
chiệ(u thệo Phạ�p mạ�  hạ�nh xừ�  hạy kho� ng. Co�  ngừớ� i co�
lạ�m thệ�  nạ�o mạ�  giạ�ng ho�  cu$ ng kho� ng tin, vạ4n [chí�  tin
vạ�o] nhừ$ ng lớ� i í�ch thiệ� t thừ� c nới ngừớ� i thừớ� ng. Ho�  vạ4n
o� m giừ$  nhừ$ ng quạn niệ��m co�  hừ$ u mạ�  kho� ng bo� , lạ�m cho
[ho� ] kho� ng thệ(  tin [vạ�o Phạ�p]. Co�  ngừớ� i muo� n tri� bệ��nh,
ớ�  đạ�y to� i giạ�ng khí� co� ng hoạ�n toạ�n kho� ng phạ� i du� ng đệ(
tri� bệ��nh, từ từớ� ng cu� ạ ho�  liệ)n cạ�m thạ�y phạ�n đo� i, từ�  đo�
kho� ng tin vạ�o nhừ$ ng điệ)u giạ�ng sạu đo�  nừ$ ạ.
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Co�  ngừớ� i kho� ng nạ�ng ngo��  tí�nh lệ�n đừớ� c; co�  ngừớ� i
lạ� y cuo� n sạ� ch nạ�y cu� ạ to� i mạ�  tuy�  tiệ��n vệ$  vệ$  vạ� ch vạ� ch
vạ�o đo� . Nhừ$ ng ại đạ$  khại [mớ� ] thiệ�n mu� c trong chu� ng
tạ đệ)u thạ�y rạHng, cuo� n sạ� ch nạ�y nhí�n lạ�  thạ�y ngu$  quạng
thạ�� p sạ0 c, lạ�p lạ�nh ạ�nh vạ�ng kim, mo4 i chừ$  đệ)u lạ�  hí�nh
từớ� ng Phạ�p thạ�n cu� ạ to� i. Nệ�u to� i no� i lớ� i giạ�  thí� chí�nh lạ�
lừ� ạ đạ�o mo� i ngừớ� i; đừớ� ng vệ$  kiạ từ�  bu� t cu� ạ chừ vi� lạ�
đện thui, chừ vi� dạ�m tuy�  tiệ��n vệ$  lệ�n đo�  lạ�  sạo? Chu� ng
to� i đạng lạ�m gí� tạ� i nới đạ�y? ChạOng phạ� i đừạ chừ vi� tu
lệ�n trệ�n lạ�  gí�? Co�  nhừ$ ng sừ�  việ�� c chừ vi� cu$ ng cạ)n suy
nghí$ mo�� t chu� t; cuo� n sạ� ch nạ�y co�  thệ(  chí� đạ� o chừ vi� tu
luyệ��n; chừ vi� co�  nghí$ rạHng no�  trạ�n quy�  hạy kho� ng? Chừ
vi� bạ� i Phạ�� t co�  thệ(  lạ�m cho chừ vi� tu luyệ��n chạ�n chí�nh
kho� ng? Chừ vi�  rạ� t  thạ�nh kí�nh,  chạOng dạ�m chạ� m khệ$
vạ�o từớ� ng Phạ�� t, hạ�ng ngạ�y đo� t hừớng cho từớ� ng; vạ�� y
mạ�  chừ vi� dạ�m lạ�m hừ hạ� i Đạ� i Phạ�p vo� n thạ�� t sừ�  co�  thệ(
chí� đạ� o chừ vi� tu luyệ��n.

Giạ�ng vệ)  vạ�n đệ)  ngo��  tí�nh cu� ạ con ngừớ� i, đạ�y mớ� i
chí� lạ�  trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n, vớ� i nhừ$ ng điệ)u nạ�o đo�
hạy  Phạ�p  nạ�o  đo�  xuạ� t  hiệ��n  tạ� i  cạ� c  tạ)ng  hoạ�� c  trong
nhừ$ ng gí� sừ phu�  giạ�ng, thí� chừ vi� ly�  giạ� i chu� ng đệ�n mừ� c
đo��  nạ�o. Tuy nhiệ�n vạ4n chừạ phạ� i lạ�  ‘ngo��  cạ�n bạ�n’ mạ�
chu� ng  to� i  no� i  đệ�n;  ‘ngo��  cạ�n  bạ�n’  chu� ng  to� i  no� i  đệ�n
chí�nh lạ�  trong nhừ$ ng nạ�m thạ�ng cuo�� c đớ� i cu� ạ ho� ,  từ�
khi bạ0 t đạ)u tu luyệ��n, kho� ng ngừ� ng thạ�ng hoạ lệ�n trệ�n,
kho� ng ngừ� ng vừ� t bo�  cạ� c tạ�m chạ�p trừớ� c cạ� c chu� ng du� c
vo� ng  cu� ạ  con  ngừớ� i,  co� ng  cu$ ng  kho� ng  ngừ� ng  tạ�ng
trừớ� ng lệ�n trệ�n, cuo� i cu� ng đạ$  liệ�n tu� c đi cho đệ�n bừớ� c
cuo� i  cu� ng  con  đừớ� ng  tu  luyệ��n  cu� ạ  mí�nh.  Toạ�n  bo��
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chu� ng vạ�� t chạ� t đừ� c cu$ ng đạ$  diệ4n hoạ�  [trớ� ] thạ�nh co� ng,
con đừớ� ng tu luyệ��n mạ�  sừ phu�  ạn bạ� i cho cu$ ng đạ$  đi
đệ�n đạ)u cho� t ro) i; tạ� i đu� ng tí�ch tạ0 c ạ� y, no(  “pạ�ng” mo�� t cạ� i
lạ�  mớ�  tung cạ� c khoạ� . Thiệ�n mu� c đạ� t đệ�n điệ(m cạo nhạ� t
trong tạ)ng sớ�  tạ� i cu� ạ ho� , thạ�y đừớ� c chạ�n từớ� ng trong
cạ� c kho� ng giạn trong tạ)ng sớ�  tạ� i cu� ạ ho� , hí�nh thừ� c to) n
tạ� i  cu� ạ  cạ� c  thệ(  sinh  mệ��nh  cu� ạ  cạ� c  thớ� i-kho� ng,  hí�nh
thừ� c  to) n  tạ� i  cu� ạ  vạ�� t  chạ� t  trong cạ� c  thớ� i-kho� ng,  nhí�n
thạ�y đừớ� c chạ�n ly�  trong vu$  tru�  chu� ng tạ. Thạ)n tho� ng
đạ� i  hiệ(n,  đệ)u  co�  thệ(  cạ�u  tho� ng vớ� i  cạ� c  loạ� i  thệ(  sinh
mệ��nh. Đệ�n bừớ� c đo�  thí� chạOng phạ� i đạ$  lạ�  Đạ� i Giạ� c Giạ�  lạ�
gí�? Ngừớ� i đạ$  tu luyệ��n giạ� c ngo��  ro) i đu� ng kho� ng? Phiệ�n
[di�ch] sạng tiệ�ng Ab n Đo��  co(  thí� chí�nh lạ�  Phạ�� t {Buddhạ}.

Ngo��  mạ�  chu� ng to� i  giạ�ng ạ� y,  ngo��  cạ�n  bạ�n  ạ� y  vạ4n
thuo�� c  vệ)  hí�nh thừ� c ‘đo� n ngo�� ’.  ‘Đo� n  ngo�� ’  từ� c  lạ�  trong
nhừ$ ng nạ�m thạ�ng cuo�� c đớ� i thí� ho�  bi� khoạ� , kho� ng biệ� t
co� ng cu� ạ mí�nh cạo đệ�n đạ�u,  kho� ng biệ� t hí�nh thạ� i mạ�
co� ng mí�nh luyệ��n đừớ� c lạ�  gí�, hoạ�n toạ�n kho� ng co�  phạ�n
ừ� ng gí�, thạ�� m chí� cạ� c tệ�  bạ�o cu� ạ thạ�n thệ(  bạ�n thạ�n mí�nh
đệ)u bi� khoạ� , co� ng luyệ��n xuạ� t rạ đừớ� c đệ)u bi� khoạ� ; liệ�n
tu� c tu luyệ��n cho đệ�n bừớ� c cuo� i cu� ng ro) i mớ� i đừớ� c mớ�
tung rạ. Đạ�y phạ� i lạ�  ngừớ� i đạ� i cạ�n khí� mớ� i co�  thệ(  lạ�m
vạ�� y, tu luyệ��n rạ� t kho( . Bạ0 t đạ)u từ�  cho4  lạ�m con ngừớ� i to� t
[ro) i tu] lệ�n, mo�� t mừ� c đệ)  cạo tạ�m tí�nh bạ�n thạ�n mí�nh,
mo�� t mừ� c chi�u kho( , mo�� t mừ� c tu lệ�n trệ�n, mo�� t mừ� c yệ�u
cạ)u đệ)  cạo tạ�m tí�nh, nhừng lạ� i kho� ng thạ�y đừớ� c co� ng
cu� ạ bạ�n thạ�n mí�nh. Loạ� i ngừớ� i nạ�y tu kho�  khạ�n nhạ� t,
đạ�y phạ� i lạ�  ngừớ� i đạ� i cạ�n khí�; tu biệ� t bạo nhiệ�u nạ�m,
mạ�  kho� ng biệ� t đừớ� c gí�.
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Co� n mo�� t loạ� i nừ$ ạ go� i lạ�  ‘tiệ��m ngo�� ’. Ngạy từ�  đạ)u co�
rạ� t  nhiệ)u ngừớ� i  đệ)u cạ�m thạ�y Phạ�p Luạ�n đạng xoạy
chuyệ(n, đo) ng thớ� i to� i cu$ ng giu� p mo� i ngừớ� i khại [mớ� ]
thiệ�n mu� c.  Co�  ngừớ� i  ví�  nguyệ�n nhạ�n nạ�y khạ� c,  sệ$  từ�
cho4  nhí�n kho� ng thạ�y cho đệ�n cho4  nhí�n thạ�y đừớ� c, từ�
cho4  nhí�n kho� ng ro$  cho đệ�n cho4  nhí�n đừớ� c ro$ , từ�  cho4
kho� ng du� ng đừớ� c đệ�n cho4  sừ�  du� ng đừớ� c, kho� ng ngừ� ng
đệ)  cạo tạ)ng. Thuạ�� n thệo việ�� c tạ�m tí�nh chừ vi� đệ)  cạo lệ�n
vạ�  tạ�m chạ�p trừớ� c vừ� t bo�  đi, cạ� c chu� ng co� ng nạ�ng đệ)u
xuạ� t  rạ ngoạ� i.  Sừ�  diệ4n biệ�n cu� ạ toạ�n bo��  quạ�  trí�nh tu
luyệ��n, quạ�  trí�nh chuyệ(n hoạ�  thạ�n thệ(  đệ)u xạ�y rạ nhừ$ ng
biệ�n đo( i  trong trạ� ng thạ� i  mạ�  bạ�n thạ�n chừ vi�  co�  thệ(
thạ�y  hoạ�� c  cạ�m  nhạ�� n  đừớ� c.  Cừ�  nhừ  thệ�  mạ�  cho  đệ�n
bừớ� c cuo� i cu� ng, hoạ�n toạ�n nhạ�� n thừ� c đừớ� c chạ�n ly�  cu� ạ
vu$  tru� , tạ)ng đạ$  đạ� t đệ�n đí�nh điệ(m cạo nhạ� t mạ�  chừ vi�
nệ�n phạ� i tu luyệ��n đệ�n đừớ� c. Sừ�  biệ�n hoạ�  cu� ạ bạ�n thệ( ,
giạ trí� cu� ạ co� ng nạ�ng đệ)u đạ$  đạ� t đệ�n mo�� t mừ� c đo��  nhạ� t
đi�nh, dạ)n dạ)n cu$ ng đạ� t mu� c đí�ch ạ� y. Điệ)u nạ�y thuo�� c vệ)
tiệ��m  ngo�� .  Phừớng phạ�p  tu  luyệ��n  thệo loạ� i  tiệ��m  ngo��
cu$ ng kho� ng dệ4  dạ�ng gí�, đạ$  co�  co� ng nạ�ng ro) i, co�  nhừ$ ng
ngừớ� i tạ�m chạ�p trừớ� c chừạ vừ� t bo� , nệ�n rạ� t dệ4  hiệ(n thi�,
nệ�n  dệ4  phạ� m phạ� i  điệ)u  xạ�u.  Nhừ vạ�� y  chừ vi�  sệ$  mạ� t
co� ng,  chừ vi�  sệ$  tu  mạ�  nhừ kho� ng,  cuo� i  cu� ng  sệ$  huy�
[hoạ� i]. Co�  ngừớ� i co�  thệ(  nhí�n, co�  thệ(  thạ�y sừ�  thệ(  hiệ��n
cu� ạ cạ� c chu� ng sinh mệ��nh tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu, ho�  co�
thệ(  bạ�o chừ vi� lạ�m điệ)u nạ�y điệ)u no� , ho�  co�  thệ(  bạ�o chừ
vi� luyệ��n nhừ$ ng thừ�  cu� ạ ho� , thu chừ vi� lạ�m đo)  đệ�� , nhừng
bạ�n thạ�n ho�  lạ� i kho� ng thệ(  [giu� p] chừ vi� đạ0 c chí�nh quạ� ,
bớ� i ví� ho�  cu$ ng kho� ng đạ0 c chí�nh quạ� .
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Ngoạ� i rạ, ngừớ� i ớ�  cạo tạ)ng đệ)u lạ�  Thạ)n, biệ�n thạ�nh
rạ� t to lớ� n, thạ)n tho� ng đạ� i hiệ(n, hệ4  tạ�m bạ� t chí�nh, chừ vi�
liệ)n đi thệo ho�  phạ� i kho� ng? Mo�� t khi chừ vi� đi thệo ho� ,
thí� đạ$  tu lạ� i nhừ kho� ng. Dạ4u ho�  lạ�  Phạ�� t thạ�� t, lạ�  Đạ� o thạ�� t,
thí� chừ vi� cu$ ng phạ� i tu luyệ��n lạ� i từ�  đạ)u. Ngừớ� i ớ�  biệ� t
bạo nhiệ�u tạ)ng trớ� i, đo�  chạOng phạ� i Thạ)n Tiệ�n lạ�  gí�? Chí�
co�  tu luyệ��n  đệ�n tạ)ng cừ� c  cạo,  sạu khi đạ� t  đừớ� c mu� c
đí�ch ro) i,  thí�  mớ� i  co�  thệ(  hoạ�n toạ�n nhạ�y vừớ� t rạ. Tuy
nhiệ�n, trừớ� c mạ0 t mo�� t con ngừớ� i bí�nh thừớ� ng thí� Thạ)n
Tiệ�n ạ� y thừ� c sừ�  hiệ(n thi� vừ� ạ cạo vừ� ạ lớ� n, bạ�n sừ�  cu$ ng
rạ� t to lớ� n; nhừng co�  thệ(  ho�  chừạ hệ)  đạ0 c chí�nh quạ� . Khi
chi�u cạn nhiệ4u cu� ạ cạ� c  chu� ng tí�n từ� c,  trong cạ� c cạ�nh
từớ� ng du�  do4  mệ�  hoạ�� c, chừ vi� co�  thệ(  bạ� t đo�� ng tạ�m đừớ� c
hạy kho� ng? Vạ�� y  mớ� i  no� i  khại mớ�  thiệ�n mu� c tu cu$ ng
kho� ,  giừ$  vừ$ ng tạ�m tí�nh cạ�ng kho�  hớn. Tuy nhiệ�n rạ� t
nhiệ)u  ngừớ� i  trong chu� ng  tạ  sệ$  giừ$ ạ  chừ� ng  đừớ� c  đạ�
khại  co� ng nạ�ng cho chừ vi�,  tiệ�n nhạ�� p  vạ�o  trạ� ng thạ� i
tiệ��m ngo�� .  Thiệ�n mu� c cu� ạ ại cu$ ng đừớ� c khại [mớ� ], rạ� t
nhiệ)u  ngừớ� i  co�  co� ng  nạ�ng  [nhừng]  kho� ng  cho phệ�p
chừ vi� đừớ� c xuạ� t rạ. Khi tạ�m tí�nh chừ vi� dạ)n dạ)n đệ)  cạo
đệ�n mo�� t tạ)ng nhạ� t đi�nh, khi tạ�m thạ� i o( n đi�nh vạ�  co�  thệ(
giừ$  vừ$ ng bạ�n thạ�n, thí�  sệ$  lạ�� p từ� c khại no(  cho chừ vi�.
Đệ�n tạ)ng ạ� y sệ$  cho phệ�p chừ vi�  xuạ� t  hiệ��n trạ� ng thạ� i
tiệ��m ngo�� ; lu� c đo�  đạ$  dệ4  dạ�ng giừ$  vừ$ ng bạ�n thạ�n ro) i, cạ� c
chu� ng co� ng nạ�ng đệ)u đạ$  xuạ� t hiệ��n ro) i, bạ�n thạ�n tu lệ�n
trệ�n, cho đệ�n cuo� i cu� ng hoạ�n toạ�n khại [mớ� ]. Đệ�n giừ$ ạ
chừ� ng quạ�  trí�nh tu luyệ��n sệ$  cho phệ�p chừ vi� xuạ� t hiệ��n
[co� ng nạ�ng],  chu� ng  tạ  co�  rạ� t  nhiệ)u  ngừớ� i  thuo�� c  loạ� i
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nạ�y; do đo�  mo� i ngừớ� i đừ� ng so� t ruo�� t [mong] nhí�n thạ�y
đừớ� c.

Co�  thệ(  mo� i ngừớ� i đạ$  nghệ quạ thuyệ� t Thiệ)n to� ng
cu$ ng  giạ�ng  vệ)  phạ�n  biệ�� t  ‘đo� n’  vạ�  ‘tiệ��m’.  Lu� c  to(  Huệ��
Nạ�ng cu� ạ  Thiệ)n  to� ng giạ�ng đo� n  ngo�� ,  Thạ)n  Tu�  ớ�  Bạ0 c
Phạ� i giạ�ng tiệ��m ngo�� . Tạ� i li�ch sừ�  giừ$ ạ hại vi� nạ�y đạ$  phạ� t
sinh cuo�� c trạnh luạ�� n rạ� t lạ�u dạ� i trong Phạ�� t ho� c, trạnh
luạ�� n tớ� i lui mạ$ i. To� i no� i rạHng thạ�� t vo�  nghí$ạ; tạ� i sạo? Bớ� i
ví� [ngo��  mạ� ] ho�  no� i chạOng quạ lạ�  vệ)  nhạ�� n thừ� c đo� i vớ� i
[Phạ�p] ly�  trong quạ�  trí�nh tu luyệ��n. Vệ)  [Phạ�p] ly�  ạ� y, co�
ngừớ� i lạ�� p từ� c nhạ�� n thừ� c rạ ngạy; co�  ngừớ� i ngo��  rạ, nhạ�� n
thừ� c rạ mo�� t  cạ� ch từ�  từ� .  Ngo��  thệ�  nạ�o lạ�  kho� ng đừớ� c?
Lạ�� p từ� c nhạ�� n thừ� c rạ thí� to� t hớn, ngo��  rạ mo�� t cạ� ch từ�  từ�
thí� cu$ ng đừớ� c; chạOng phạ� i cu� ng lạ�  ngo�� ? Đệ)u lạ�  ngo��  cạ�
tho� i; do đo�  kho� ng [ại] sại cạ� .

Người đại căn khí

Thệ�  nạ�o lạ�  ngừớ� i đạ� i cạ�n khí�? Ngừớ� i đạ� i cạ�n khí� co�
cho4  khạ� c biệ�� t vớ� i [ngừớ� i co� ] cạ�n cớ to� t hạy dớ� . Ngừớ� i
đạ� i cạ�n khí� kiạ vo�  cu� ng kho�  tí�m; đệ)u phạ� i trạ� i quạ mo�� t
thớ� i  ky�  li�ch sừ�  rạ� t  lạ�u dạ� i,  mớ� i  co�  thệ(  xuạ� t  sinh mo�� t
ngừớ� i  [nhừ vạ�� y].  Tạ� t  nhiệ�n  ngừớ� i  đạ� i  cạ�n  khí�  trừớ� c
tiệ�n cạ)n phạ� i co�  đừ� c rạ� t lớ� n, trừớ� ng cu� ạ chu� ng vạ�� t chạ� t
mạ�u trạ0ng ạ� y rạ� t to lớ� n; điệ(m nạ�y lạ�  khạOng đi�nh. Đo) ng
thớ� i ho�  phạ� i co�  thệ(  chi�u cạ� i kho(  trong nhừ$ ng cạ� i kho( ,
co� n phạ� i co�  tạ�m Đạ� i Nhạ4n, co� n phạ� i co�  thệ(  xạ� , co� n phạ� i
co�  thệ(  thu�  đừ� c, co� n phạ� i co�  ngo��  tí�nh to� t, v.v.
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Thệ�  nạ�o lạ�  ‘cạ� i  kho(  trong nhừ$ ng cạ� i  kho( ’?  Trong
Phạ�� t giạ�o nhạ�� n thừ� c rạHng lạ�m ngừớ� i lạ�  kho( ; hệ4  chừ vi�
lạ�m ngừớ� i, thí�  phạ� i chi�u kho( . No�  cho rạHng sinh mệ��nh
cu� ạ tạ� t  cạ�  cạ� c  kho� ng giạn đệ)u kho� ng co�  cạ� i  thạ�n thệ(
ngừớ� i  thừớ� ng  nạ�y  cu� ạ  chu� ng  tạ,  nệ�n  sệ$  kho� ng  mạ0 c
bệ��nh, cu$ ng kho� ng to) n tạ� i vạ�n đệ)  sinh lạ$o bệ��nh từ� , nệ�n
cu$ ng kho� ng to) n tạ� i loạ� i tho� ng kho(  nhừ thệ� . Ngừớ� i tạ� i
kho� ng giạn khạ� c co�  thệ(  phiệ�u [đạ$ng bạy] lệ�n, kho� ng co�
[tro� ng lừớ� ng]  nạ�� ng  nhệ� ,  my$  diệ��u  phi  thừớ� ng.  Ngừớ� i
thừớ� ng chí�nh lạ�  ví� co�  cạ� i thạ�n thệ(  nạ�y, nệ�n xuạ� t hiệ��n
mo�� t  vạ�n đệ) :  lạ� nh kho� ng chi�u đừớ� c,  no� ng kho� ng chi�u
đừớ� c, khạ� t kho� ng chi�u đừớ� c, đo� i kho� ng chi�u đừớ� c, mệ�� t
kho� ng chi�u đừớ� c, lạ� i co� n co�  sinh lạ$o bệ��nh từ� ; thệ�  nạ�o
thí� chừ vi� cu$ ng kho� ng thệ(  thoạ� i mạ� i.

To� i đạ$  từ� ng xệm mo�� t tớ�  bạ�o đạ�ng rạHng khi co�  đi�ạ
chạ�n  ớ�  Đừớ� ng  Sớn,  đạ$  co�  rạ� t  nhiệ)u  ngừớ� i  từ�  vong
trong trạ�� n đo�� ng đạ� t ạ� y; nhừng co�  mo�� t so�  ngừớ� i đừớ� c
cừ� u so� ng lạ� i. Mo�� t cuo�� c điệ)u trạ xạ$  ho�� i đạ�� c biệ�� t đạ$  đừớ� c
thừ� c hiệ��n dạ�nh cho bo��  phạ�� n nhừ$ ng ngừớ� i nạ�y: ho� i xệm
ho�  co�  cạ�m  giạ� c  gí�  khi  ớ�  trong  trạ� ng  thạ� i  từ�  vong?
Nhừng bạ� t ngớ�  lạ�  nhừ$ ng ngừớ� i đo�  đệ)u no� i vệ)  mo�� t tí�nh
huo� ng đạ�� c thu� , hớn nừ$ ạ đệ)u gio� ng nhạu; chí�nh lạ�  khi
ngừớ� i tạ vạ�o đu� ng tí�ch tạ0 c đạng chệ� t ạ� y kho� ng co�  cạ�m
giạ� c sớ�  hạ$ i, mạ�  hoạ�n toạ�n trạ� i lạ� i đo�� t nhiệ�n cạ�m thạ�y
mo�� t  loạ� i  cạ�m [giạ� c] giạ� i  thoạ� t,  co�  mo�� t  loạ� i  cạ�m [giạ� c]
hừng phạ�n tiệ)m tạ� i; co�  ngừớ� i cạ�m thạ�y lạ�� p từ� c kho� ng
co� n  sừ�  cạ�u  thu� c  cu� ạ  thạ�n  thệ(  nừ$ ạ,  nhệ�  nhạ�ng phiệ�u
đạ$ng bạy lệ�n  mo�� t  cạ� ch  rạ� t  tuyệ�� t  đệ�p,  co� n  nhí�n  thạ�y
đừớ� c thạ�n thệ(  cu� ạ mí�nh; co�  ngừớ� i co� n thạ�y đừớ� c cạ� c
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thệ(  sinh mệ��nh ớ�  kho� ng giạn khạ� c; co�  ngừớ� i co� n đệ�n cạ� c
đi�ạ phừớng nạ�o đo� . Tạ� t cạ�  mo� i ngừớ� i đệ)u no� i rạHng vạ�o
đu� ng tí�ch tạ0 c ạ� y cạ�m giạ� c thạ�y mo�� t loạ� i cạ�m giạ� c hừng
phạ�n giạ� i thoạ� t tiệ)m tạ� i, kho� ng co�  cạ�m giạ� c tho� ng kho( .
Nghí$ạ lạ�  chu� ng tạ co�  nhu� c thạ�n cu� ạ con ngừớ� i chí�nh lạ�
kho( ; tuy nhiệ�n mo� i ngừớ� i đệ)u từ�  thại mệ�  mạ�  rạ nhừ thệ�
cạ� , nệ�n cu$ ng kho� ng biệ� t [thệ�  lạ� ] kho( .

To� i no� i rạHng con ngừớ� i phạ� i chi�u kho(  trong nhừ$ ng
cạ� i kho( . Ho� m ro) i to� i đạ$  no� i, khạ� i niệ��m kho� ng giạn thớ� i-
kho� ng ớ�  nhạ�n loạ� i vạ�  cu� ạ thớ� i-kho� ng lớ� n hớn khạ� c lạ�
khạ� c nhạu; ớ�  đạ�y mo�� t thớ� i thạ)n cu� ạ chu� ng tạ lạ�  hại giớ�
đo) ng ho) , thí� lạ� i lạ�  mo�� t nạ�m ớ�  kho� ng giạn cu� ạ ho� . Nệ�u cạ�
nhạ�n kiạ ớ�  hoạ�n cạ�nh kho(  thệ�  nạ�y mạ�  luyệ��n co� ng, thí�
thạ�� t  khạ�  lạ0m; nệ�u cạ�  nhạ�n kiạ co�  tạ�m cạ)u Đạ� o, mong
muo� n tu luyệ��n, thí�  cạ�  nhạ�n ạ� y quạ�  thạ�� t  xuạ� t sạ0 c. Kho(
đệ�n nhừ thệ�  mạ�  vi�  ạ� y vạ4n chừạ rới mạ� t bạ�n tí�nh cu� ạ
mí�nh, vi� ạ� y vạ4n co� n muo� n tu luyệ��n quạy trớ�  vệ) . Ví� sạo
co�  thệ(  giu� p đớ$  ngừớ� i tu luyệ��n mo�� t cạ� ch vo�  điệ)u kiệ��n?
Chí�nh lạ�  nhừ vạ�� y đo� .  Nệ�u cạ�  nhạ�n kiạ ớ�  trong kho� ng
giạn ngừớ� i thừớ� ng ngo) i đạ�  toạ�  mo�� t đệ�m, ngừớ� i tạ hệ4
nhí�n thạ�y, liệ)n no� i rạHng cạ�  nhạ�n ạ� y quạ�  thừ� c lạ�  xuạ� t sạ0 c,
ạnh tạ đạ$  ngo) i ớ�  nới ạ� y sạ�u nạ�m ro) i. Bớ� i ví�  mo�� t thớ� i
thạ)n cu� ạ chu� ng tạ lạ�  mo�� t  nạ�m ớ�  nới đo� .  [Kho� ng giạn
cu� ạ] nhạ�n loạ� i chu� ng tạ lạ�  mo�� t kho� ng giạn cừ� c ky�  đạ�� c
thu� .

Thệ�  nạ�o lạ�  chi�u kho(  trong nhừ$ ng cạ� i kho( ? Lạ�y thí�
du� ; cạ�  nhạ�n kiạ mo�� t ho� m đi lạ�m. Đớn vi� [co� ng tạ� c] lạ�m
ạ�n kho� ng khạ� , tí�nh cạ�nh ngừớ� i nhiệ)u việ�� c í�t thệ�  mạ$ i lạ�
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kho� ng đừớ� c; đớn vi� cạ)n cạ� i cạ� ch, nhạ�� n [nhạ�n việ�n] hớ� p
đo) ng; cạ� c nhạ�n việ�n dừ rạ đệ)u [bi�] sạ thạ� i. Cạ�  nhạ�n ạ� y
nạHm trong so�  đo� ,  đo�� t  nhiệ�n bi�  mạ� t  miệ�ng cớm. Cạ�m
thạ�y thệ�  nạ�o? Kho� ng co� n cho4  khạ� c đệ(  kiệ�m tiệ)n nừ$ ạ,
vạ�� y so� ng sạo bạ�y giớ� ? Kho� ng co� n ky$  nạ�ng khạ� c nừ$ ạ nệ�n
đạ�nh buo) n bạ$  trớ�  vệ)  nhạ� . Vừ� ạ vệ)  đệ�n nhạ� , cu�  giạ�  ớ�  nhạ�
ngạ$  bệ��nh rạ� t nạ�� ng, bệ�n vo�� i vo�� i vạ�ng vạ�ng đừạ đệ�n bệ��nh
việ��n; thạ�� t cu$ ng kho� ng hệ)  dệ4  gí� mạ�  vạy đừớ� c tiệ)n nhạ�� p
việ��n. Ro) i quạy vệ)  nhạ�  chuạ(n bi� đo)  cho cu�  giạ� ; vừ� ạ mớ� i
vệ)  nhạ� , thí� thạ)y giạ�o ớ�  trừớ� ng đệ�n bạ�o: ‘Con o� ng đạ�nh
ngừớ� i tạ ghệ�  lạ0m, o� ng lạ�� p từ� c đệ�n coi đi’. Xừ�  ly�  việ�� c đo�
xong ro) i trớ�  vệ)  nhạ� , vừ� ạ ngo) i xuo� ng điệ��n thoạ� i liệ)n rệo:
‘Vớ�  o� ng ngoạ� i tí�nh ro) i’. Tạ� t nhiệ�n mo� i ngừớ� i kho� ng gạ�� p
phạ� i  sừ�  việ�� c  nhừ vạ�� y. Mo�� t  ngừớ� i bí�nh thừớ� ng kho� ng
chi�u no( i no4 i kho(  ạ� y, liệ)n nghí$: ‘So� ng nừ$ ạ lạ�m gí�, kiệ�m
cạ� i dạ�y trệo lệ�n cho ro) i, kho� i so� ng nừ$ ạ! Mo�� t cạ� i lạ�  xong
hệ� t!’ To� i no� i rạHng con ngừớ� i phạ� i chi�u kho(  trong nhừ$ ng
cạ� i  kho( ;  tạ� t  nhiệ�n kho� ng phạ� i  nhạ� t  đi�nh đệ)u lạ�  dừớ� i
hí�nh thừ� c ạ� y. Khi lu� c đu� c đạ�u đạ�  giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i,
mạ sạ� t vệ)  tạ�m tí�nh, trong khi trạnh đoạ� t vệ)  lớ� i í�ch cạ�
nhạ�n thí� no�  cu$ ng kho� ng kệ�m điệ)u đo�  đạ�u. Co�  bạo nhiệ�u
ngừớ� i chí� ví� mo�� t khạ(u khí� mạ�  so� ng, chi�u kho� ng no( i liệ)n
trệo lệ�n mạ�  chệ� t.  Do đo�  chu� ng tạ phạ� i  ớ�  trong hoạ�n
cạ�nh phừ� c tạ� p nhừ vạ�� y mạ�  tu luyệ��n, cạ)n chi�u kho(  trong
nhừ$ ng cạ� i kho( ; đo) ng thớ� i co� n phạ� i co�  tạ�m Đạ� i Nhạ4n.

Thệ�  nạ�o lạ�  tạ�m Đạ� i Nhạ4n? Đạ$  lạ�m ngừớ� i luyệ��n co� ng
thí� trừớ� c hệ� t phạ� i lạ�m đừớ� c ‘đạ�  bạ� t hoạ�n thu� , mạ�  bạ� t
hoạ�n khạ(u’, phạ� i Nhạ4n. Nệ�u kho� ng, thí� chừ vi� lạ�  ngừớ� i
luyệ��n co� ng [loạ� i] gí� vạ�� y? Co�  ngừớ� i no� i: ‘Nhạ4n đệ�n nhừ
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thệ�  kho�  lạ�m lạ0m, tí�nh to� i vo� n no� ng nạ�y’. No� ng tí�nh thí�
phạ� i  sừ� ạ;  ngừớ� i  luyệ��n co� ng nhạ� t đi�nh phạ� i  Nhạ4n.  Co�
ngừớ� i khi quạ�n giạ�o con cạ� i  cu$ ng no� ng giạ�� n,  no( i  cớn
tạm bạ�nh; khi quạ�n giạ�o con cạ� i  thí�  chừ vi�  đừ� ng lạ�m
thệ� , chừ vi� kho� ng đừớ� c thạ�� t sừ�  no� ng giạ�� n; chừ vi� cạ)n
giạ�o du� c con cạ� i mo�� t cạ� ch co�  ly�  trí�, nhừ thệ�  mớ� i co�  thệ(
thạ�� t sừ�  giạ�o du� c chu� ng đừớ� c to� t. Việ�� c nho�  kho� ng nhi�n
đừớ� c, đạ$  vo�� i  no� ng, mạ�  lạ� i  muo� n tạ�ng co� ng lạ�  sạo. Co�
ngừớ� i no� i: ‘Đi ngoạ� i đừớ� ng, bi� ngừớ� i tạ đạ�  mo�� t cừớ� c,
nhừng kho� ng ại biệ� t mí�nh lạ�  ại, thí� cu$ ng co�  thệ(  Nhạ4n
đừớ� c’. To� i no� i rạHng vạ�� y kho� ng đu� ; trong từớng lại co�
khi đạng ớ�  trừớ� c mạ�� t  ngừớ� i  mạ�  chừ vi�  kho� ng muo� n
mạ� t  mạ�� t  nhạ� t  thí�  chừ vi�  bi�  ngừớ� i  tạ  tạ� t  cho hại  cạ� i,
kho� ng cạ� t đạ)u lệ�n no( i; chừ vi� đo� i đạ$ i vạ�n đệ)  ạ� y nhừ thệ�
nạ�o, xệm chừ vi� co�  thệ(  Nhạ4n đừớ� c hạy kho� ng. Nệ�u chừ
vi� co�  thệ(  Nhạ4n đừớ� c vừ$ ng, nhừng trong tạ�m vạ4n kho� ng
dừ� t bo� , thí� nhừ thệ�  vạ4n chừạ đừớ� c. Nhừ mo� i ngừớ� i đạ$
biệ� t, [khi đạ$ ] đạ� t đệ�n tạ)ng Lạ Hạ�n, [thí�] gạ�� p sừ�  việ�� c gí�
cu$ ng kho� ng đệ(  trong tạ�m, hệ� t thạ�y nhừ$ ng sừ�  việ�� c nới
ngừớ� i thừớ� ng đệ)u hoạ�n toạ�n kho� ng đệ(  tạ�m, đệ)u lạ�  vui
vệ�  thoạ� i mạ� i; chi�u thiệ�� t tho� i lớ� n đệ�n mạ�y, vạ4n cừ�  vui vệ�
thoạ� i mạ� i. [Nệ�u] thạ�� t sừ�  co�  thệ(  lạ�m đừớ� c vạ�� y, thí� chừ vi�
đạ$  đạ� t đệ�n quạ�  vi� sớ cạ�p cu� ạ Lạ Hạ�n.

Co�  ngừớ� i  no� i:  ‘Nhạ4n  kiạ  phạ� i  đệ�n  mừ� c  đo��  ạ� y  thí�
ngừớ� i thừớ� ng sệ$  no� i chu� ng tạ quạ�  nhu nhừớ� c, quạ�  dệ4
bi� bạ0 t nạ� t’. To� i no� i rạHng, đo�  kho� ng phạ� i lạ�  nhu nhừớ� c.
Mo� i  ngừớ� i  thừ�  nghí$  xệm,  nhừ$ ng  ngừớ� i  cạo  tuo( i  vạ�
ngừớ� i co�  vạ�n hoạ�  ớ�  nới ngừớ� i  thừớ� ng cu$ ng giạ�ng vệ)
hạ�m  dừớ$ ng  nhừ  thệ� ,  kho� ng  so  đo  vớ� i  ngừớ� i  khạ� c.
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Huo� ng nừ$ ạ lạ�  ngừớ� i luyệ��n co� ng? Nhừ vạ�� y đạ�u phạ� i lạ�
nhu nhừớ� c? To� i no� i đo�  lạ�  thệ(  hiệ��n cu� ạ tạ�m Đạ� i Nhạ4n, lạ�
thệ(  hiệ��n cu� ạ y�  chí�  kiệ�n cừớ� ng; chí�  ngừớ� i  luyệ��n co� ng
mớ� i  co�  thệ(  co�  tạ�m  Đạ� i  Nhạ4n  nhừ vạ�� y.  Co�  cạ�u  rạHng:
‘Thạ� t phu bi� nhu� c, tuo� t kiệ�m từớng đạ�u’. [Đạ� o ly�  ạ� y] lạ�
đừớng nhiệ�n đo� i vớ� i ngừớ� i thừớ� ng: o� ng [nhu� c] mạ�  to� i
thí�  to� i  [nhu� c] mạ�  o� ng, o� ng đạ�nh to� i thí�  to� i  đạ�nh o� ng.
Nhừ thệ�  chí�nh lạ�  ngừớ� i  thừớ� ng ro) i,  co�  thệ(  no� i  ho�  lạ�
ngừớ� i  luyệ��n  co� ng  hạy  kho� ng?  Lạ�  mo�� t  ngừớ� i  luyệ��n
co� ng, nệ�u chừ vi� kho� ng co�  y�  chí� kiệ�n cừớ� ng, nệ�u chừ vi�
kho� ng kho� ng chệ�  đừớ� c bạ�n thạ�n, thí� chừ vi� kho� ng thệ(
lạ�m đừớ� c việ�� c nạ�y.

Mo� i ngừớ� i đệ)u biệ� t [Trung Quo� c] co(  đạ� i co�  Hạ�n Tí�n,
kệ(  rạHng Hạ�n Tí�n rạ� t co�  bạ�n lí$nh, lạ�  đạ� i từớ� ng quạ�n cu� ạ
Lừu Bạng, lạ�  bạ�� c lừớng đo� ng cu� ạ quo� c giạ. Ví� sạo co�  thệ(
co�  nạ�ng lừ� c  lớ� n vạ�� y? Kệ(  rạHng Hạ�n  Tí�n từ�  tạ�m bệ�  đạ$
khạ� c ngừớ� i bí�nh thừớ� ng. Co�  điệ(n co�  vệ)  chuyệ��n Hạ�n Tí�n
chi�u nhu� c chui hạ�ng. Thớ� i thiệ�u niệ�n Hạ�n Tí�n luyệ��n vo$ ;
ngừớ� i luyệ��n vo$  đệ)u khoạ� c bạ�o kiệ�m. Mo�� t ho� m đi ngoạ� i
đừớ� ng, co�  mo�� t  kệ�  vo�  lạ� i  tạy cho� ng nạ� nh chạ�� n đừớ� ng
ạnh tạ vạ�  no� i: ‘Ngừới khoạ� c kiệ�m lạ�m gí�? Ngừới dạ�m
sạ� t nhạ�n kho� ng? Ngừới dạ�m sạ� t nhạ�n thí� hạ$y chạ�� t đạ)u
tạ đi’. [Kệ�  vo�  lạ� i] vừ� ạ no� i vừ� ạ vừớn co(  rạ. Hạ�n Tí�n nghí$:
‘Mí�nh chạ�� t đạ)u hạ0n lạ�m gí�?’ Vạ�o thớ� i ạ� y nệ�u chạ�� t đạ)u
ngừớ� i tạ sệ$  bi� bạ�o quạn đệ)n mạ� ng, ho� i co�  thệ(  tuy�  tiệ��n
sạ� t nhạ�n kho� ng? Kệ�  kiạ thạ�y Hạ�n Tí�n kho� ng dạ�m giệ� t,
bệ�n  no� i:  ‘Ngừới  kho� ng  dạ�m  giệ� t  tạ,  vạ�� y  ngừới  chui
hạ�ng tạ’. Hạ�n Tí�n thạ�� t sừ�  đạ$  chui quạ hạ�ng cu� ạ kệ�  kiạ.
Điệ)u  đo�  đạ$  chừ� ng to�  rạHng Hạ�n  Tí�n co�  tạ�m Đạ� i  Nhạ4n
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thạ�� t  phi thừớ� ng. Ô� ng tạ kho� ng gio� ng nhừ ngừớ� i bí�nh
thừớ� ng khạ� c, vạ�� y nệ�n o� ng mớ� i lạ�m đừớ� c nhừ$ ng việ�� c to
lớ� n. ‘Con ngừớ� i trạnh hớn nhạu khạ(u khí�’, ạ� y lạ�  cạ�u no� i
cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng. Nệ�u so� ng lạ�  ví�  chu� t khạ(u khí�,  mo� i
ngừớ� i thừ�  nghí$ xệm so� ng nhừ thệ�  co�  mệ�� t mo� i kho� ng?
Co�  kho(  sớ�  kho� ng? Co�  đạ�ng vạ�� y kho� ng? Hạ�n Tí�n du�  sạo
thí�  cu$ ng  chí�  lạ�  ngừớ� i  thừớ� ng,  chu� ng  tạ  lạ�  ngừớ� i  tu
luyệ��n, chu� ng tạ co� n phạ� i hớn cạ�  o� ng tạ nừ$ ạ. Mu� c tiệ�u
cu� ạ  chu� ng  tạ  lạ�  đạ� t  đệ�n  tạ)ng  siệ�u  xuạ� t  kho� i  ngừớ� i
thừớ� ng, hừớ� ng đệ�n tạ)ng cạo hớn mạ�  tiệ�n đệ�n. Việ�� c nhừ
[Hạ�n Tí�n]  thí�  chu� ng tạ kho� ng gạ�� p,  [nhừng] ngừớ� i  tu
luyệ��n tạ� i ngừớ� i thừớ� ng khi chi�u khuạ� t nhu� c, khi chi�u
tu� i  nhu� c,  cu$ ng kho� ng nhạ� t  đi�nh lạ�  thuạ kệ�m.  Mạ sạ� t
tạ�m tí�nh giừ$ ạ ngừớ� i vớ� i ngừớ� i, to� i no� i rạHng cu$ ng kho� ng
kệ�m sừ�  việ�� c trệ�n, co�  [việ�� c] co� n hớn cạ�  nhừ thệ� , cu$ ng rạ� t
kho�  khạ�n.

Đo) ng thớ� i ngừớ� i tu luyệ��n co� n phạ� i ‘xạ� ’, xạ�  bo�  cạ� c
chu� ng  chạ�p  trừớ� c  cạ� c  chu� ng  du� c  vo� ng  cu� ạ  ngừớ� i
thừớ� ng. Kho� ng thệ(  lạ�m xong ngạy mo�� t lu� c đừớ� c, chu� ng
tạ co�  thệ(  từ�  từ�  mạ�  lạ�m. Ho� m nạy chừ vi�  lạ�� p từ� c lạ�m
đừớ� c thệ� , thí�  ho� m nạy chừ vi� chí�nh lạ�  Phạ�� t. Tu luyệ��n
cạ)n từ�  từ�  mạ�  lạ�m, nhừng chừ vi� kho� ng đừớ� c buo� ng lới.
Chừ vi�  no� i:  ‘Sừ phu�  giạ�ng ro) i,  tu luyệ��n cạ)n từ�  từ�  mạ�
lạ�m, vạ�� y nệ�n từ�  từ�  mạ�  lạ�m’. Kho� ng thệ(  nhừ thệ�  đừớ� c!
Chừ vi�  phạ� i  yệ�u cạ)u mo�� t  cạ� ch nghiệ�m khạ0 c,  tu luyệ��n
Phạ�� t Phạ�p yệ�u cạ)u chừ vi� du$ ng mạ$nh tinh tạ�n.

Co� n phạ� i thu�  đừ� c, phạ� i giừ$  tạ�m tí�nh, kho� ng thệ(  lạ�m
bừ� ạ. Chừ vi� kho� ng đừớ� c tuy�  tiệ��n muo� n lạ�m gí� liệ)n lạ�m
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nạ�y,  chừ vi�  phạ� i  co�  thệ(  giừ$  vừ$ ng tạ�m tí�nh cu� ạ mí�nh.
Mo� i ngừớ� i thừớ� ng nghệ cạ�u nhừ thệ�  nạ�y trong ngừớ� i
thừớ� ng:  tí�ch  đừ� c  lạ�m  việ�� c  to� t.  [Nhừng]  ngừớ� i  luyệ��n
co� ng kho� ng giạ�ng tí�ch đừ� c,  chu� ng tạ giạ�ng ‘thu�  đừ� c’.
Tạ� i sạo giạ�ng thu�  đừ� c? Bớ� i ví� chu� ng to� i thạ�y đừớ� c tí�nh
huo� ng nhừ thệ�  nạ�y: tí�ch đừ� c lạ�  điệ)u giạ�ng nới ngừớ� i
thừớ� ng,  ho�  cạ)n  tí�ch đừ� c,  hạ�nh Thiệ��n,  đớ� i  sạu [so� ng]
to� t. Nhừng chu� ng tạ tạ� i đạ�y kho� ng co�  vạ�n đệ)  nạ�y; nệ�u
chừ vi� tu thạ�nh từ� c lạ�  đạ0 c Đạ� o xong, thí� kho� ng co� n đớ� i
sạu nừ$ ạ. Tạ� i đạ�y chu� ng tạ giạ�ng thu�  đừ� c; co� n co�  mo�� t
tạ)ng y�  nghí$ạ nừ$ ạ, từ� c lạ� , hại chu� ng vạ�� t chạ� t mạ�  chu� ng
tạ đệm thệo bệ�n thạ�n thệ(  kiạ kho� ng phạ� i lạ�  do mo�� t đớ� i
tí�ch luy$  mạ�  thạ�nh, chu� ng đạ$  từ�  niệ�n đạ� i xạ xừạ di lừu
lạ� i. Chừ vi� đi xệ khạ0p thạ�nh pho� , cu$ ng kho� ng nhạ� t đi�nh
gạ�� p đừớ� c việ�� c to� t mạ�  lạ�m. Hạ�ng ngạ�y chừ vi� lạ�m thệ� ,
cu$ ng kho� ng nhạ� t đi�nh gạ�� p.

Co� n co�  mo�� t tạ)ng y�  nghí$ạ nừ$ ạ, [nệ�u] đệ(  chừ vi� tí�ch
đừ� c, chừ vi� coi thạ�y việ�� c kiạ lạ�  việ�� c to� t, nhừng [hệ4] chừ
vi� thừ� c hiệ��n, co�  khi lạ� i hoạ�  rạ lạ�  việ�� c xạ�u; khi mạ�  chừ vi�
coi việ�� c nạ�y lạ�  xạ�u mạ�  chừ vi� lạ� i quạ�n [no� ], co�  khi lạ� i
hoạ�  rạ lạ�  việ�� c  to� t.  Tạ� i  sạo? Bớ� i  ví�  chừ vi�  kho� ng nhí�n
thạ�y đừớ� c quạn hệ��  nhạ�n duyệ�n ớ�  trong đo� . Phạ�p luạ�� t
quạ�n  nhừ$ ng  việ�� c  nới  ngừớ� i  thừớ� ng,  nhừ  thệ�  kho� ng
thạ�nh vạ�n đệ) . Lạ�m ngừớ� i luyệ��n co� ng đạ$  lạ�  siệ�u thừớ� ng
ro) i, chừ vi� đạ$  lạ�  ngừớ� i siệ�u thừớ� ng ro) i, nệ�n phạ� i du� ng
[Phạ�p] ly�  siệ�u thừớ� ng đệ(  yệ�u cạ)u chừ vi�, chừ�  kho� ng thệ(
du� ng [đạ� o] ly�  nới ngừớ� i thừớ� ng đệ(  nhạ�� n đi�nh. Chừ vi�
kho� ng biệ� t đừớ� c quạn hệ��  nhạ�n duyệ�n cu� ạ mo�� t sừ�  việ�� c,
nệ�n  chừ vi�  dệ4  sại  so� t  nệ�u  thừ� c  hiệ��n  việ�� c  đo� .  Do  đo�
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chu� ng to� i giạ�ng ‘vo�  vi’, chừ vi� kho� ng thệ(  muo� n lạ�m gí�
liệ)n lạ�m nạ�y. Co�  ngừớ� i no� i: ‘To� i [chí�] muo� n xừ�  ly�  nhừ$ ng
kệ�  xạ�u’.  To� i  no� i  rạHng  ngừớ� i  nạ�y  mạ�  lạ�m cạ�nh  sạ� t  lạ�
đừớ� c đạ�y. Tuy nhiệ�n chu� ng tạ cu$ ng kho� ng thệ(  kho� ng
lạ�m gí�  khi gạ�� p chuyệ��n sạ� t nhạ�n pho� ng hoạ� .  To� i giạ�ng
cho mo� i  ngừớ� i:  giừ$ ạ  ngừớ� i  vớ� i  ngừớ� i  mạ�  phạ� t  sinh
mạ�u thuạ4n,  vi�  kiạ đạ�  ngừớ� i  tạ mo�� t  cừớ� c,  vi�  nạ�y đạ�m
ngừớ� i tạ mo�� t quyệ)n, thí� co�  thệ(  lạ�  trừớ� c đạ�y ngừớ� i kiạ
nớ�  vi� ạ� y, nạy hại ngừớ� i tí�nh so(  [vớ� i nhạu]. Nệ�u chừ vi�
xừ�  ly�  vạ�o, thí� giừ$ ạ ho�  kho� ng kệ� t đừớ� c, phạ� i đớ� i đệ�n sạu
nạ�y lạ�m lạ� i.  Từ� c lạ�  chừ vi�  kho� ng thạ�y đừớ� c quạn hệ��
nhạ�n duyệ�n, dệ4  lạ�m điệ)u xạ�u, từ�  đo�  to( n đừ� c.

Ngừớ� i thừớ� ng quạ�n sừ�  việ�� c cu� ạ ngừớ� i thừớ� ng thí�
kho� ng hệ)  gí�,  ho�  du� ng [đạ� o] ly�  cu� ạ ngừớ� i  thừớ� ng mạ�
nhạ�� n đi�nh. Chừ vi� phạ� i du� ng [Phạ�p] ly�  siệ�u thừớ� ng mạ�
nhạ�� n  đi�nh;  [nhừng nệ�u]  chừ vi�  thạ�y  [việ�� c]  sạ� t  nhạ�n
pho� ng hoạ�  mạ�  kho� ng quạ�n thí� đo�  lạ� i lạ�  vạ�n đệ)  tạ�m tí�nh;
nệ�u kho� ng thí� thệ(  hiệ��n lạ�  ngừớ� i to� t sạo đừớ� c? Sạ� t nhạ�n
pho� ng hoạ�  mạ�  chừ vi� cu$ ng chạOng quạ�n, thí� ho� i chừ vi�
quạ�n việ�� c gí� nừ$ ạ đạ�y? Tuy nhiệ�n co�  mo�� t điệ(m: nhừ$ ng
việ�� c ạ� y kho� ng co�  chu� t quạn hệ��  nạ�o đệ�n ngừớ� i tu luyệ��n
chu� ng tạ. Kho� ng nhạ� t đi�nh lạ�  đạ$  ạn bạ� i cho chừ vi� nhừ
thệ� , kho� ng nhạ� t đi�nh đệ(  chừ vi� gạ�� p. Chu� ng tạ giạ�ng thu�
đừ� c lạ�  đệ(  chừ vi�  trạ�nh phạ� m điệ)u xạ�u; co�  khi chừ vi�
vừ� ạ mớ� i lạ�m chu� t gí� đo� , nhừ thệ�  đạ$  lạ�  lạ�m điệ)u xạ�u ro) i,
nhừ thệ�  chừ vi� phạ� i thạ� t đừ� c. Hệ4  chừ vi�  thạ� t đừ� c, thí�
ho� i chừ vi� đệ)  cạo lệ�n trệ�n thệ�  nạ�o đạ�y? Lạ�m thệ�  nạ�o đạ� t
đệ�n mu� c tiệ�u cuo� i cu� ng cu� ạ chừ vi�? Tạ� i đạ�y co�  vạ�n đệ)
nhừ thệ� . Ngoạ� i việ�� c đo�  rạ, co� n phạ� i co�  ngo��  tí�nh to� t, cạ�n
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cớ to� t co�  thệ(  co�  ngo��  tí�nh to� t, ạ�nh hừớ� ng cu� ạ hoạ�n cạ�nh
cu$ ng co�  tạ� c du� ng.

Chu� ng to� i cu$ ng giạ�ng, nệ�u ại ại trong chu� ng tạ cu$ ng
đệ)u hừớ� ng no�� i mạ�  tu, ại ại cu$ ng tí�m trong tạ�m tí�nh cu� ạ
bạ�n thạ�n mí�nh cho rạ nguyệ�n nhạ�n ớ�  từ�  mí�nh đạ$  kho� ng
lạ�m to� t, đệ(  lạ)n sạu lạ�m cho to� t, khi thừ� c thi đệ)u nghí$
đệ�n ngừớ� i khạ� c. Nhừ thệ�  xạ$  ho�� i nhạ�n loạ� i sệ$  biệ�n đo( i
thạ�nh to� t, đạ� o đừ� c cu$ ng thạ�ng hoạ trớ�  lạ� i, vạ�n hoạ�  tinh
thạ)n cu$ ng to� t lệ�n, tí�nh trạ� ng tri� ạn cu$ ng to� t, co�  khi cu$ ng
chạOng co� n cạ�nh sạ� t nừ$ ạ. Kho� ng cạ)n ại quạ�n, [mạ� ] ại ại
cu$ ng đệ)u từ�  quạ�n,  hừớ� ng tạ�m cu� ạ  bạ�n thạ�n mạ�  tí�m;
chừ vi�  thạ�y thệ�  co�  to� t kho� ng. Nhừ mo� i ngừớ� i đạ$  biệ� t
phạ�p luạ�� t  ngạ�y nạy đạng dạ)n dạ)n kiệ��n toạ�n, dạ)n dạ)n
hoạ�n thiệ��n, nhừng co�  ngừớ� i ví�  sạo vạ4n lạ�m điệ)u xạ�u?
Co�  phạ�p [luạ�� t] mạ�  kho� ng [tuạ�n] thệo lạ�  sạo? Chí�nh lạ�  ví�
chừ vi�  kho� ng quạ�n đừớ� c tạ�m cu� ạ ho� ; lu� c kho� ng nhí�n
thạ�y,  ho�  vạ4n  lạ�m  điệ)u  xạ�u.  Nệ�u  nhừ ại  ại  cu$ ng  đệ)u
hừớ� ng vạ�o no�� i tạ�m mạ�  tu, thí� hiệ(n nhiệ�n sệ$  khạ� c hạOn.
Cu$ ng kho� ng cạ)n chừ vi�  cho� ng đo� i  lạ� i  nhừ$ ng điệ)u bạ� t
bí�nh nừ$ ạ.

Phạ�p chí�  co�  thệ(  giạ�ng đệ�n tạ)ng nạ�y tho� i,  cạo hớn
nừ$ ạ thí� cạ)n dừ� ạ vạ�o bạ�n thạ�n chừ vi� tu ro) i mớ� i đạ0 c. Co�
ngừớ� i ho� i cạ� c vạ�n đệ)  cạ�ng ngạ�y cạ�ng cu�  thệ( ; [nệ�u] cạ� c
vạ�n đệ)  sinh hoạ� t [cu�  thệ( ] rạ lạ�m sạo cu$ ng đệ(  to� i giạ� i
đạ�p, thí� bạ�n thạ�n chừ vi� tu luyệ��n gí� nừ$ ạ! Chừ vi� phạ� i từ�
mí�nh mạ�  tu, từ�  mí�nh mạ�  ngo�� ; nệ�u to� i giạ�ng hệ� t cạ�  rạ
ro) i, thí� chừ vi� tu gí� nừ$ ạ. Điệ)u to� t lạ�  Đạ� i Phạ�p đạ$  truyệ)n
xuạ� t rạ ro) i, chừ vi� co�  thệ(  chiệ(u thệo Đạ� i Phạ�p mạ�  lạ�m.
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* * * * * * * * *

To� i nghí$ rạHng thớ� i to� i truyệ)n Phạ�p no� i chung sạ0p kệ� t
thu� c,  do đo�  [to� i]  muo� n lừu lạ� i  cho mo� i  ngừớ� i  nhừ$ ng
điệ)u chạ�n chí�nh, thuạ�� n tiệ��n cho mo� i ngừớ� i trong khi tu
luyệ��n  từ�  nạy  trớ�  vệ)  sạu,  đệ)u  co�  Phạ�p  chí�  đạ� o  mo� i
ngừớ� i. Trong toạ�n bo��  quạ�  trí�nh truyệ)n Phạ�p, to� i cu$ ng
chi�u trạ� ch nhiệ��m đo� i  vớ� i  mo� i  ngừớ� i,  đo) ng thớ� i  cu$ ng
chi�u trạ� ch nhiệ��m đo� i vớ� i xạ$  ho�� i; trệ�n thừ� c tệ�  to� i cu$ ng
thừ� c thi dừ� ạ trệ�n nguyệ�n tạ0 c đo� ; co� n nhừ việ�� c thừ� c thi
ạ� y hạy dớ�  thệ�  nạ�o thí� to� i kho� ng giạ�ng no� i, đạ$  từ�  co�  co� ng
luạ�� n. Nguyệ��n vo� ng cu� ạ to� i lạ�  đừạ Đạ� i Phạ�p nạ�y truyệ)n
xuạ� t rạ, đệ(  cho chu� ng tạ co�  nhiệ)u ngừớ� i hớn nừ$ ạ thu
đừớ� c  lớ� i  í�ch,  lạ�m cho nhừ$ ng ngừớ� i  thạ�� t  sừ�  muo� n  tu
luyệ��n  sệ$  thệo Phạ�p  mạ�  tu  luyệ��n  lệ�n  trệ�n.  Đo) ng thớ� i
trong quạ�  trí�nh truyệ)n Phạ�p, chu� ng to� i cu$ ng giạ�ng đạ� o
ly�  lạ�m ngừớ� i; cu$ ng mong rạHng chừ vi� từ�  sạu khi ho� c lớ� p
nạ�y trớ�  đi, nệ�u nhừ kho� ng phạ� i lạ�  ngừớ� i co�  thệ(  chiệ(u
thệo Đạ� i Phạ�p mạ�  tu luyệ��n, thí� í�t nhạ� t cu$ ng co�  thệ(  lạ�m
ngừớ� i to� t; nhừ vạ�� y cu$ ng co�  lớ� i í�ch đo� i vớ� i xạ$  ho�� i chu� ng
tạ. Thừ� c rạ chừ vi� biệ� t lạ�m ngừớ� i to� t ro) i, từ�  nạy trớ�  đi,
chừ vi� cu$ ng co�  thệ(  lạ�m ngừớ� i to� t.

Trong quạ�  trí�nh truyệ)n Phạ�p cu$ ng co�  nhừ$ ng cho4
kho� ng thuạ�� n lớ� i, cạn nhiệ4u đu�  mo� i phừớng diệ��n cu$ ng
rạ� t lớ� n. Nhớ�  đớn vi� chu�  quạ�n vạ�  giớ� i lạ$nh đạ� o cạ� c cạ�p
đạ$  go� p sừ� c ho4  trớ�  cu$ ng nhừ no4  lừ� c cu� ạ cạ� c nhạ�n việ�n
co� ng tạ� c, lớ� p ho� c cu� ạ chu� ng tạ đạ$  việ�n mạ$n rạ� t to� t đệ�p.
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Tạ� i lớ� p, nhừ$ ng điệ)u to� i giạ�ng đệ)u lạ�  nhừ$ ng điệ)u chí�
đạ� o mo� i ngừớ� i tu luyệ��n lệ�n trệ�n cạo tạ)ng; trong giạ�ng
Phạ�p tạ� i quạ�  khừ�  đệ)u kho� ng co�  ại giạ�ng nhừ$ ng điệ)u ạ� y.
Nhừ$ ng điệ)u to� i giạ�ng đạ$  minh [bạ� ch] phi thừớ� ng, kệ� t
hớ� p vớ� i khoạ ho� c hiệ��n đạ� i vạ�  nhạ�n thệ(  ho� c hiệ��n đạ� i mạ�
giạ�ng, hớn nừ$ ạ điệ)u giạ�ng co�  tạ)ng rạ� t cạo. Chu�  yệ�u lạ�  ví�
mo� i ngừớ� i, đệ(  cho mo� i ngừớ� i sạu nạ�y co�  thệ(  đạ0 c Phạ�p
mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh, tu luyệ��n lệ�n trệ�n; ạ� y lạ�  xuạ� t phạ� t
điệ(m cu� ạ to� i. Trong quạ�  trí�nh to� i truyệ)n Phạ�p truyệ)n
co� ng co�  rạ� t  nhiệ)u  ngừớ� i  cho rạHng Phạ�p  nạ�y  to� t  lạ0m
nhừng thừ� c hiệ��n lạ� i kho�  quạ� . Thừ� c rạ to� i thạ�y rạHng kho�
hạy kho� ng kho� ; đo� i vớ� i mo�� t ngừớ� i nạ�o đo�  mạ�  xệ� t, mo�� t
cạ�  nhạ�n hệ� t sừ� c pho(  tho� ng, vo� n kho� ng muo� n tu luyệ��n,
thí� vi� ạ� y sệ$  thạ�y tu luyệ��n quạ�  thừ� c lạ�  kho�  quạ� , kho� ng
thệ(  nghí$  bạ�n,  kho� ng  [thệ( ]  tu  thạ�nh.  Ho�  lạ�  ngừớ� i
thừớ� ng,  ho�  kho� ng muo� n tu luyệ��n,  thí�  ho�  sệ$  thạ�y  rạ� t
kho� . Lạ$o từ�  giạ�ng: “Thừớ� ng sy$  vạ�n Đạ� o, cạ)n nhi hạ�nh
chi;  trung sy$  vạ�n Đạ� o,  nhừớ� c to) n nhừớ� c vong; hạ�  sy$
vạ�n Đạ� o, đạ� i tiệ�u chi; bạ� t tiệ�u bạ� t tu� c dí$  vi Đạ� o.” [Đo� i
vớ� i] ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n chí�nh, to� i no� i rạHng [no� ] rạ� t dệ4 ,
[no� ]  kho� ng  phạ� i  lạ�  cạ� i  gí�  đo�  cạo  quạ�  kho� ng  vớ� i  tớ� i
đừớ� c. Thừ� c rạ co�  rạ� t nhiệ)u ho� c việ�n lạ�u nạ�m ngo) i tạ� i
đạ�y  vạ�  ho� c  việ�n  lạ�u  nạ�m kho� ng co�  mạ�� t  ớ�  đạ�y  đạ$  tu
luyệ��n lệ�n đệ�n tạ)ng rạ� t cạo ro) i. To� i kho� ng giạ�ng cho chừ
vi� điệ)u ạ� y ví� ệ rạHng chừ vi� sệ$  sạ�n sinh tạ�m chạ�p trừớ� c,
[sạ�n sinh] nhạ�n to�  thạ�y khoạn khoạ� i từ�  mạ$n cạ�  nhạ�n
v.v, sệ$  ạ�nh hừớ� ng đệ�n sừ�  tạ�ng trừớ� ng co� ng lừ� c cu� ạ chừ
vi�. Lạ�m ngừớ� i tu luyệ��n chạ�n chí�nh co�  quyệ� t tạ�m, ho�  co�
thệ(  Nhạ4n đừớ� c vừ$ ng chạ0 c; vớ� i cạ� c chu� ng lớ� i í�ch trừớ� c
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mạ0 t ho�  co�  thệ(  vừ� t bo�  cạ� c  tạ�m chạ�p trừớ� c,  co�  thệ(  coi
chu� ng rạ� t nhệ� , chí� [nhừ$ ng ại] co�  thệ(  lạ�m đừớ� c nhừ thệ�
thí� mớ� i thạ�y kho� ng kho� . Ngừớ� i nạ�o mạ�  no� i lạ�  kho� , thí�
chí�nh lạ�  ví�  ho�  kho� ng vừ� t bo�  đừớ� c nhừ$ ng thừ�  ạ� y. Bạ�n
thạ�n co� ng phạ�p tu luyệ��n kho� ng hệ)  kho� , bạ�n thạ�n việ�� c
đệ)  cạo tạ)ng cu$ ng kho� ng kho�  gí� hệ� t, mạ�  chí�nh lạ�  tạ�m con
ngừớ� i kho� ng vừ� t xuo� ng đừớ� c, nệ�n ho�  mớ� i no� i lạ�  kho� .
Bớ� i ví� đạng trong lớ� i í�ch hiệ��n thừ� c thí� rạ� t kho�  vừ� t bo�
no�  đừớ� c, lớ� i í�ch kiạ đạng ớ�  đo� , chừ vi� no� i xệm cạ� i tạ�m
ạ�y  vừ� t  bo�  nhừ thệ�  nạ�o  đạ�y?  Ho�  thạ�y  rạHng kho� ,  trệ�n
thừ� c  tệ�  chí�nh  lạ�  kho�  ớ�  cho4  nạ�y.  Khi  phạ� t  sinh  mạ�u
thuạ4n  giừ$ ạ  ngừớ� i  vớ� i  ngừớ� i,  chu� ng  tạ  kho� ng  Nhạ4n
đừớ� c cạ� i khạ(u khí� kiạ, thạ�� m chí� co� n kho� ng thệ(  đo� i đạ$ i
vớ� i bạ�n thạ�n mí�nh nhừ lạ�  ngừớ� i tu luyệ��n; [thệ�  thí�] to� i
no� i rạHng kho� ng đừớ� c. Thớ� i to� i tu luyệ��n trong quạ�  khừ� ,
co�  rạ� t nhiệ)u cạo nhạ�n đạ$  giạ�ng cho to� i cạ�u nạ�y, ho�  no� i:
“Nạn Nhạ4n nạ�ng Nhạ4n, nạn hạ�nh nạ�ng hạ�nh”. Thừ� c rạ
đu� ng lạ�  nhừ vạ�� y. Nệ�u kho� ng ngạ� i gí� thí� khi vệ)  nhạ�  chừ
vi� hạ$y thừ�  đi. Khi gạ�� p kho�  khạ�n kiệ�p nạ� n, hoạ�� c khi vừớ� t
quạn,  chừ vi�  hạ$y  thừ�  xệm: kho�  Nhạ4n,  chừ vi�  hạ$y  cừ�
Nhạ4n xệm sạo; thạ�y thạ�� t kho�  lạ�m, no� i lạ�  kho�  lạ�m, chừ vi�
cừ�  lạ�m xệm cuo� i cu� ng co�  lạ�m đừớ� c chạ�ng. Nệ�u chừ vi�
co�  thệ(  thạ�� t  sừ�  thừ� c hiệ��n đừớ� c nhừ vạ�� y, thí�  chừ vi�  sệ$
phạ� t hiệ��n rạHng ‘liệ4u ạ�m hoạ minh hừ� u nhạ� t tho� n’!

Bớ� i ví� to� i giạ�ng đạ$  nhiệ)u ro) i, giạ�ng nhiệ)u quạ�  chừ
vi� kho�  nhớ�  hệ� t đừớ� c. Điệ(m yệ�u cạ)u chu�  yệ�u mạ�  to� i đệ)
xuạ� t lạ� : mong rạHng mo� i ngừớ� i từ�  nạy trớ�  đi trong quạ�
trí�nh  tu  luyệ��n,  hạ$y  thạ�� t  sừ�  coi  mí�nh  lạ�  ngừớ� i  luyệ��n
co� ng, tiệ�p tu� c tu luyệ��n mo�� t cạ� ch chạ�n chí�nh. To� i mong
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rạHng cạ� c ho� c việ�n mớ� i vạ�  cu$  đệ)u co�  thệ(  tu luyệ��n trong
Đạ� i Phạ�p, đệ)u co�  thệ(  co� ng thạ�nh việ�n mạ$n! Mong rạHng
mo� i ngừớ� i vệ)  nhạ�  hạ$y trạnh thu�  thớ� i giạn đệ(  thừ� c tu.

* * * * * * * * *
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………

Cuo� n «Chuyệ(n  Phạ�p Luạ�n» kho� ng đệ�p đệ$  vệ)  vạ�n
chừớng bệ)  mạ�� t, thạ�� m chí� kho� ng phu�  hớ� p vớ� i ngừ$  phạ�p
hiệ��n đạ� i. Tuy nhiệ�n, nệ�u to� i du� ng ngừ$  phạ�p hiệ��n đạ� i đệ(
chí�nh ly�  cuo� n [sạ� ch] Đạ� i Phạ�p nạ�y, thí� sệ$  xuạ� t hiệ��n mo�� t
vạ�n đệ)  nghiệ�m tro� ng: quy phạ� m kệ� t cạ�u cu� ạ ngo� n ngừ$
vạ�n chừớng [dạ4u] trạu chuo� t, nhừng sệ$  kho� ng co�  no�� i
hạ�m cạo hớn vạ�  sạ�u hớn. Bớ� i ví� việ�� c sừ�  du� ng từ�  vừ� ng
quy phạ� m hiệ��n đạ� i hoạ�n toạ�n kho� ng cạ� ch nạ�o biệ(u đạ� t
đừớ� c chí� đạ� o cu� ạ Đạ� i Phạ�p tạ� i cạ� c tạ)ng khạ� c nhạu ớ�  cạo
hớn vạ�  biệ(u hiệ��n cu� ạ Phạ�p tạ� i mo4 i từ� ng tạ)ng, cu$ ng nhừ
[kho� ng thệ( ] dạ4n đệ�n diệ4n hoạ�  [vệ)] bạ�n thệ(  vạ�  co� ng cu� ạ
ho� c việ�n cu� ng cạ� c loạ� i biệ�n hoạ�  vệ)  thừ� c chạ� t trong đệ)
cạo [tạ)ng].

………

 —Lý Hồng Chí

5 tháng Giêng, 1996
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Phụ lục — Tra cứu từ ngữ

Tạ� t cạ�  cạ� c chu�  thí�ch trong sạ� ch nạ� y đệ)u việ� t thệo hiệ(u biệ� t vạ�  tí�m to� i chu�
quạn cu� ạ ngừớ� i di�ch kho� ng phạ� i chí�nh vạ�n, đừớng nhiệ�n kho� ng phạ� i lạ�
Phạ� p, chí� co�  tạ� c du� ng thạm khạ� o. Ngừớ� i di�ch thừ� c hiệ��n co� ng việ�� c di�ch
thuạ�� t nạ� y vớ� i tiệ�u chuạ(n “bạ� o lừu” vạ� n go� c cu� ạ Sừ phu�  ớ�  mừ� c to� i đạ co�
thệ(  đừớ� c. Tiệ�u chuạ( n “vạ� n di�ch lừu loạ� t” đừớ� c xệm lạ�  thừ�  yệ�u. Do vạ�� y
vạ� n di�ch đo� c lệ�n nghệ gio� ng “Hạ� n Việ�� t” hớn lạ�  “thuạ) n Việ�� t”.

Liệ�� t kệ�  trong phu�  lu� c nạ� y chu�  yệ�u lạ�  cạ� c từ�  ngừ$  mạ�  ngừớ� i di�ch đạ$
bảo lưu Hán văn, từ� c lạ�  kho� ng di�ch sạng từ�  ngừ$  thuạ) n Việ�� t mạ�  vạ4 n du� ng
trừ� c tiệ�p từ�  ngừ$  Hạ� n Việ�� t. Co�  hại loạ� i chí�nh.

Thừ�  nhạ� t, cạ� c thuạ�� t ngừ$  hạy cạ� c từ�  ngừ$  hạy du� ng đệ(  diệ4n đạ� t cạ� c
khạ� i niệ��m trong giớ� i tu luyệ��n no� i chung vạ�  trong bo( n mo� n Phạ� p Luạ� n
Đạ� i  Phạ� p no� i riệ�ng. Ví�  du� :  nguyên anh,  huyền quan,  công thân,  thủ ấn,
chu thiên. Ngừớ� i di�ch nghí$ rạH ng cạ� c từ�  nạ� y kho� ng nệ�n di�ch mạ�  nệ�n du� ng
trừ� c tiệ�p từ�  ngừ$  Hạ� n Việ�� t thí�  to� t hớn. Tạ� i đạ�y ngừớ� i di�ch chí�  co�  gạ0 ng
diệ4n giạ� i  cạ� c  từ�  thệo chừ$  nghí$ạ bệ)  mạ�� t  mạ�  kho� ng cạn thiệ��p vạ� o hạ�m
nghí$ạ thạ�m sạ�u. Xin đo� c giạ�  vui lo� ng tho� ng quạ ho� c Phạ�p tu luyệ��n, giạo
lừu tạ�m đạ0 c thệ(  ho�� i mạ�  ngo�� .

Thừ�  hại, cạ� c từ�  hoạ�� c cạ� c cu� m từ�  kho�  di�ch cho hệ�t nhệ$ , thừớ� ng lạ�  cạ� c
từ�  liệ�n quạn chạ�� t chệ$  đệ�n vạ�n hoạ�  Trung Quo� c hoạ�� c gạ0 n chạ�� t vạ� o cạ�u
tru� c ngo� n ngừ$  tiệ�ng Hạ� n, do vạ�� y trong từ�  vừ� ng thuạ) n Việ�� t kho� ng co�  từ�
ngừ$  từớng đừớng, hoạ�� c nệ�u di�ch rạ thí� kho�  truyệ)n đạ� t đừớ� c sừ� c mạ� nh
ngo� n ngừ$ . Ví� du� :  vật cực tất phản,  đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu,
nan nhẫn năng nhẫn nan hành năng hành,  tu tại tự kỷ công tại sư phụ.
Tạ� i đạ�y ngừớ� i di�ch chí� diệ4n giạ� i ngạ0 n go� n đu�  đệ(  hiệ(u đạ� i khạ� i. Mu� c đí�ch
lạ�  đệ(  đo� c giạ�  ngừớ� i Việ�� t vừớ� t quạ đừớ� c khoạ� ng cạ� ch do vạ� n hoạ�  vạ�  ngo� n
ngừ$  khạ� c biệ�� t gạ� y nệ�n.

Đo� i vớ� i cạ� c tệ�n riệ�ng vo� n co�  nguo) n go� c lạ�  tiệ�ng nừớ� c ngoạ� i, kho� ng
phạ� i tiệ�ng Hạ� n, ngừớ� i di�ch tuạ� n thệo cạ� ch di�ch đạ$  pho(  cạ�� p. Co�  cho4  du� ng
từ�  tiệ�ng Hạ�n, ví� du� : Pháp, Anh, Mỹ. Co�  cho4  du� ng tiệ�ng Anh hoạ�� c từ�  go� c, ví�
du� :  Darwin,  Afghanistan,  Galileo,  neutron,  neutrino. Tuy nhiệ�n riệ�ng vớ� i
cạ� c từ�  ngừ$  co�  go� c tiệ�ng Phạ� n (Sạnskrit) thí�  ngừớ� i  di�ch giừ$  nguyệ�n từ�
ngừ$  cu� ạ  tiệ�ng Hạ� n.  Ly�  do lạ�  tuy cạ� c  từ�  ạ� y go� c  Phạ� n,  nhừng đạ$  đừớ� c
ngừớ� i Hạ� n du� ng lạ� u ro) i, mo�� t so�  từ�  cu$ ng co�  sạ0 c thạ� i nghí$ạ mớ� i khạ� c vớ� i
go� c Phạ� n, hớn nừ$ ạ ngừớ� i Việ�� t đạ$  quện vớ� i cạ� c từ�  tiệ�ng Hạ� n nạ� y; ví� du� :
Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, niết bàn.
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Trong khi di�ch kho� ng trạ� nh kho� i phạ� i chệ�n nhừ$ ng từ�  cu� ạ tiệ�ng Việ�� t
vạ� o cho đu�  cạ� u đu�  y�  vạ�  co�  thệ(  đo� c tu� ng thạ� nh tiệ�ng, ví� du� : rằng thì là mà
nó tôi… Cạ� c chừ$  chệ�n ạ�y đừớ� c đạ�� t trong ngoạ�� c vuo� ng [] (khi đo� c thạ� nh
tiệ�ng thí� có đo� c phạ) n nạ� y). Cu$ ng co�  phạ) n chệ�n trong dạ� u ngạ�� c nho� n {} ạ� y
lạ�  do ngừớ� i di�ch từ�  thệ�m vạ� o nhừ cạ�c chu�  thí�ch (khi đo� c thạ� nh tiệ�ng thí�
không đo� c phạ) n nạ� y). Mu� c đí�ch cu� ạ việ�� c du� ng cạ� c dạ� u ngoạ�� c vuo� ng [] vạ�
ngoạ�� c nho� n {} lạ�  đệ(  ngừớ� i đo� c hiệ(u rạH ng đo�  lạ�  do ngừớ� i di�ch thệ�m vạ� o
thệo cho4  hiệ(u cu� ạ bạ� n thạ� n, kho� ng chạ0 c hạO n đo�  lạ�  y�  cu� ạ Sừ phu� . Cu$ ng
vạ�� y, cạ� c dạ� u nhạ� y do ngừớ� i di�ch chệ�n vạ� o lạ�  cạ� c dạ� u nhạ�y đớn ‘’ đệ(  kho� i
lạ4n vớ� i cạ�c dạ�u nhạ� y kệ�p “” ớ�  nguyệ�n tạ� c. Sừ phu�  thừớ� ng đạ�� t cạ� u dạ� i, tạ� i
đạ� y ngừớ� i di�ch cu$ ng bạ� o lừu cạ� u dạ� i, nhừng du� ng thệ�m dạ� u chạ� m phạ( y
(;) đệ(  tạ� ch thạ� nh cạ� c cạ� u con cho phu�  hớ� p vớ� i cu�  phạ� p tiệ�ng Việ�� t.

Đạ� y lạ�  kinh vạ� n Phạ�� t  giạ, tạ� t  nhiệ�n hạ� m nghí$ạ uyệ�n thạ� m huyệ)n
diệ��u, ngừớ� i di�ch lừớ� ng sừ� c hạ� n hệ�p, chạ0 c chạ0 n co� n nhiệ)u sại so� t; kí�nh
mong cạ� c bạH ng hừ$ u đo) ng tu go� p sừ� c chí�nh ly� .

A-Q: tệ�n nhạ� n vạ�� t ‘ngu ngo� c’ trong
tiệ(u  thuyệ� t  A-Q  chính  truyện cu� ạ
Trung Quo� c.
ái nhân: vớ�  hoạ�� c cho) ng.
an đỉnh thiết lư, thái dược luyện
đan:  đạ�� t  đí�nh lạ�� p  lo�  (lư,  lô), gom
thuo� c luyệ��n đạn.
án ma: xoạ bo� p.
anh  hài:  anh →  đừ� ạ  bệ�  sớ  sinh;
hài → đừ� ạ trệ�  ní�t.
bách bộ xuyên dương: cạ� ch trạ� m
bo��  xuyệ�n quạ [lạ� ] cạ�y dừớng [liệ4u].
bách hội: huyệ�� t trệ�n đí�nh đạ) u, cạ� n
từ�  hại lo4  tại thạO ng lệ�n. Khi ngo) i đạ�
toạ� , đạ� y lạ�  điệ(m cạo nhạ� t.
bách mạch:  trạ� m mạ� ch;  no� i  khạ� i
quạ� t  tạ� t  cạ�  cạ� c  kinh  mạ� ch  trong
thạ� n thệ( , con so�  thừ� c tệ�  vừớ� t trệ�n
100 rạ� t nhiệ)u.

bạch  nhật  phi  thăng:  bạch →
trạ0 ng,  nhật → Mạ�� t Trớ� i, bạn ngạ� y,
phi thăng → bạy lệ�n.
ban  vận  công:  co� ng  nạ� ng  vạ�� n
chuyệ(n, vạ�� n chuyệ(n vạ�� t thệ( ; ban →
dớ� i, do� n đi; vận → vạ�� n chuyệ(n.
bán  khai  công:  khại  co� ng  mo�� t
nừ� ạ, mo�� t phạ) n.
bán khai ngộ: khại ngo��  mo�� t nừ� ạ,
mo�� t phạ) n.
bản lai: nguyệ�n lại bạn đạ) u lạ�  nhừ
thệ� .
bản nguyên:  bạ�n  lại  nguyệ�n  go� c
bạn đạ) u.
bản sự: khạ�  nạ� ng, nạ� ng lừ� c.
bản thể: thạ� n thệ(  nguyệ�n bạ� n bạn
đạ) u  (go) m  cạ�  kho� ng  giạn  nạ� y  vạ�
kho� ng  giạn  khạ� c).  Co�  thệ(  đừớ� c
du� ng  khi  phạ� n  biệ�� t  vớ� i  nhừ$ ng
phạ) n  khạ� c,  ví�  nhừ,  no�  phạ� n  biệ�� t
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vớ� i  “nguyệ�n  ạnh”  lạ�  thạ� n  đừớ� c
luyệ��n rạ.
bát tiên: tạ� m vi� Tiệ�n, tạ� m o� ng Đạ� o
trong  truyệ)n  thuyệ� t  thạ) n  tiệ�n
Trung  Hoạ.  Trong  sạ� ch  co�  nhạ0 c
đệ�n Trừớng Quạ�  Lạ$ o  vạ�  Lạ$  Đo) ng
Tạ� n lạ�  hại vi� trong đo� .
bất khả tư nghị:  kho� ng thệ(  nghí$
bạ�n;  (điệ)u)  kho�  tin,  (điệ)u)  phi
thừớ� ng kho� ng thệ(  nghí$ bạ� n.
bất nhị pháp môn: kho� ng [tu] hại
phạ� p  mo� n,  chí�  chuyệ�n  nhạ� t  vạ� o
mo�� t phạ� p mo� n tho� i.
bất thất bất đắc: kho� ng mạ� t [thí�]
kho� ng đừớ� c.
bất thất giả bất đắc: ại kho� ng mạ� t
thí�  kho� ng đừớ� c, hệ4  kho� ng mạ� t thí�
kho� ng đừớ� c.
bất thất giả bất đắc, đắc tựu đắc
thất: kệ�  kho� ng  mạ� t  thí�  kho� ng
đừớ� c, đừớ� c ạ0 t phạ� i mạ� t.
bất  thuần:  kho� ng  thuạ) n  khiệ� t,
kho� ng thuạ) n ti�nh.
bế  quan:  đo� ng  cừ� ạ;  ngừớ� i  luyệ��n
co� ng  mo�� t  so�  co� ng  phạ� i  khạ� c  co�
hí�nh  thừ� c  bế  quan luyệ��n  co� ng
trong mo�� t thớ� i giạn dạ� i, khi ạ� y ho�
kho� ng  tiệ�p  xu� c  vớ� i  bạ� t  kệ(  ại  trừ�
mo�� t hại ngừớ� i thạ� n cạ�� n.
bệnh độc: nguyệ�n nhạ�n gạ� y bệ��nh,
virus.
bích hoạ: trạnh trệ�n vạ� ch.
cách  tường  khán  vật:  [co� ng
nạ� ng] nhí�n đừớ� c vạ�� t thệ(  cạ� ch quạ
bừ� c từớ� ng.
càn khôn: cạ� n kho� n vu$  tru� .
cao hứng: hạ� i lo� ng, vừ� ạ y� .

cát tường như ý: điệ)m lạ� nh nhừ
y� .
căn  cơ:  cạ� i  go� c  cạ� i  cớ  sớ� ,  cớ  sớ�
điệ)u  kiệ��n  bạn  đạ) u  cu� ạ  ngừớ� i  tu
luyệ��n (hiệ(u thệo chừ$  nghí$ạ).
câu thông: liệ�n lạ� c, liệ�n tho� ng, lạ� m
cho hại bệ�n tho� ng nhạu.
chân:  thệo ngu  y�  cu� ạ  ngừớ� i  di�ch
co�  mo�� t nghí$ạ chung nhừ trong cạ� c
từ�  chân thể (thạ� n thệ(  thạ�� t),  chân
Phật (o� ng  Phạ�� t  thạ�� t),  chân  Đạo
(Đạ� o thạ�� t),  chân tu (tu thạ�� t),  chân
niệm (niệ��m thạ�� t lạ�  cu� ạ mí�nh).
chân thể: thạ� n thệ(  chạ� n thạ�� t.
Chân-Thiện-Nhẫn:  chân →  chạ� n
thạ�� t,  ho) n nhiệ�n,  chạ� n thạ� nh,  chạ� n
chí�nh,  chạ� n  ly� ;  thiện →  lừớng
thiệ��n,  hiệ)n  lạ�nh,  từ�  bi;  nhẫn →
nhạ4 n nạ� i, nhạ4 n nhi�n (diệ4n đạ� i khạ� i
thệo chừ$  nghí$ạ).
chân  tướng,  chân  tượng:  hí�nh
ạ� nh  thạ�� t,  thừ� c  chạ� t,  sừ�  thạ�� t,  cạ� i
phạ� n ạ� nh đu� ng thừ� c chạ� t sừ�  thạ�� t;
trạ� i  nghí$ạ  vớ� i  giả  tướng,  giả
tượng.
chỉ lệnh: lệ��nh chí� huy, chí� thi�.
chính: mo�� t từ�  chính nạ� y, mo�� t khạ� i
niệ��m  chính nạ� y  co�  mạ� y  sạ0 c  thạ� i
khạ� c  nhạu;  tạ  thạm  khạ� o  cạ� c  từ�
trạ� i  nghí$ạ:  (i)  tà,  oai vớ� i  nghí$ạ  lạ�
bạ� t chí�nh, kho� ng ngạy chí�nh; ví� du� :
tà môn oai đạo; (ii)  phụ vớ� i nghí$ạ
tiệ�u  cừ� c,  kho� ng  chí�nh  diệ��n,  hoạ�� c
chí�  mo�� t  trong hại  chu� ng vạ�� t  chạ� t
cạo  tạ) ng;  ví�  du� :  phụ  diện (mạng
tí�nh  tiệ�u  cừ� c),  vật  chất  phụ (hại
loạ� i vạ�� t chạ� t chính vạ�  phụ); vạ�  (iii)
phản vớ� i nghí$ạ đo� i lạ�� p, trạ� i  vớ� i lệ$
thuạ�� n;  ví�  du� :  phản Lý; ngừớ� i di�ch
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giừ$  nguyệ�n cạ� ch du� ng từ�  chính-tà,
chính-phụ,  chính-phản nạ� y;  nhừ
vạ�� y, cạ�� p từ�  chính-phụ lạ�  kho� ng co�
gio� ng nghí$ạ mạ�  ngừớ� i Việ�� t thừớ� ng
hiệ(u.
chính  niệm:  niệ��m  chạ� n  chí�nh,
ngạy chí�nh.
chu sa chưởng: bạ� n tạy [son] chu
sạ.
chu thiên hoạ�� c  châu thiên:  thiên
→ trớ� i;  chu hoạ�� c  châu → chí� cạ� i gí�
khệ�p kí�n hoạ�� c ớ�  khạ0 p cạ� ; ví� du�  chu
trình (trí�nh  khệ�p  kí�n),  châu thân
(khạ0p ngừớ� i).
chủ  nguyên  thần:  nguyệ�n  thạ) n
chu� .
chủ  thông  đạo:  đừớ� ng  tho� ng
chí�nh.
chủ ý thức: y�  thừ� c chu� .
chủng  tử:  hạ� t  gio� ng;  cu$ ng  co�
nghí$ạ bo� ng, chí�  nhừ$ ng cạ� i  gí�  giệo
mạ) m ro) i sạu nạ� y phạ� t triệ(n lệ�n.
chuyên nhất:  chí�  chuyệ�n  vệ)  mo�� t
thừ� ;  tu  luyệ��n  chí�  mo�� t  co� ng  phạ� i,
kho� ng tạ� p lạ4 n mạ�  loạ�n tu.
chuyên tu: ngừớ� i tu luyệ��n chuyệ�n
nghiệ��p,  từ� c  lạ�  nhừ$ ng  ngừớ� i  thệo
hí�nh thừ� c tu luyệ��n chuyệ�n nghiệ��p:
ho�  lạ�� p từ� c cạ0 t đừ� t mo� i quạn hệ��  xạ$
ho�� i đệ(  chuyệ�n tạ� m vạ� o tu luyệ��n. Ví�
du� : hoạ�  thừớ� ng.
chuyển sinh: chuyệ(n sinh vạ�o nới
nạ� o  đo� ,  tạ� i  sinh,  giạ� ng  sinh,  đạ) u
thại.
cô  hồn dã quỷ:  ho) n  co�  đo�� c  quy�
hoạng dạ$  kho� ng nhạ� .
cố sự: chuyệ��n co( .

công: (i) nạ� ng lừớ� ng luyệ��n đừớ� c;
(ii)  phừớng  phạ� p  đệ(  luyệ��n  nạ� ng
lừớ� ng  ạ�y.  Đạo  gia  công →  co� ng
phạ� p Đạ� o giạ, co� ng phạ� p nhạ�  Đạ�o;
Phật  gia  công → co� ng  phạ� p  Phạ�� t
giạ, co� ng phạ� p nhạ�  Phạ�� t.
công lý, công pháp: thệo tạ�� p quạ� n
truyệ)n  dạ�y  khí�  co� ng,  co�  phạ) n  ly�
thuyệ� t,  go� i  lạ�  công lý,  vạ�  co�  phạ) n
thừ� c  hạ� nh  đo�� ng  tạ� c,  go� i  lạ�  công
pháp.
công thân: thạ� n lạ� m bạH ng co� ng.
Cơ  Đốc  giáo:  cu$ ng  đo� c  lạ�  Ki  Tô
giáo,  to� n  giạ� o  nhừ$ ng  ngừớ� i  tin
thệo chu� ạ Ki To�  (Jệsus Christ).
danh  lợi  tình:  chạ� p  trừớ� c  vạ� o
dạnh lớ� i vạ�  tí�nh; no� i khạ� i quạ� t cạ� c
chạ� p  trừớ� c  vạ�  du� c  vo� ng  ngừớ� i
thừớ� ng.
danh  sơn  đại  xuyên:  nu� i  dạnh
tiệ�ng vạ�  so� ng ro�� ng lớ� n.
dao  khống:  [co� ng  nạ� ng]  kho� ng
chệ�  từ�  xạ,  điệ)u  khiệ(n  từ�  xạ;  dao
hoạ�� c diêu → từ�  xạ, khống → kho� ng
chệ� .
dao thị: [co� ng nạ� ng] nhí�n xạ;  dao
hoạ�� c diêu → từ�  xạ.
dặm: mo�� t đớn vi� đo chiệ)u dạ� i thớ� i
xừạ, khoạ� ng 500m. No� i ‘mừớ� i vạ� n
tạ� m nghí�n dạ�� m’ lạ�  chí�  mo�� t  quạ$ ng
đừớ� ng rạ� t dạ� i.
diễn  hoá:  chuyệ(n  hoạ�  liệ�n  tu� c,
diệ4n biệ�n, tiệ�n hoạ� .
du  Thần  tản  Tiên:  [loạ� i]  Thạ) n
Tiệ�n  du  ngoạ� n,  tạ� n  đi  cạ� c  nới
kho� ng co�  đi�nh.
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dục  vọng:  cạ� c  hạm  muo� n  no� i
chung,  ví�  du� :  ạ� n  thi�t,  uo� ng  rừớ� u,
hu� t thuo� c, v.v.
dùi  sừng  bò:  mo�� t  lo� i  no� i  cu� ạ
ngừớ� i  Hoạ,  ngu�  y�  rạH ng  chui  vạ� o
ngo$  cu� t.  Toàn  ngưu  giác  tiêm →
du� i mu$ i sừ� ng bo� |trạ� u.
dung hiệp (溶洽): dung → hoạ�  tạn
(bo��  thuy� );  hiệp → thuạ�� n hoạ� ,  hớ� p
nhạu;  dung  hiệp ngu�  y�  lạ�  đạ$  hoạ�
tạn  hoạ�  hớ� p  hạO n  nhừ  tạn  trong
nừớ� c. Lừu y� : chừ$  dung co�  mạ� y chừ$
khạ� c  nhạu  vớ� i  nghí$ạ  cu$ ng  khạ� c
nhạu.
dung hợp (熔合 ):  dung → no� ng
chạ� y (bo��  hoạ� );  hợp → tạ�� p hớ� p lạ� i,
to( ng lạ� i;  dung hợp lạ�  ngu�  y�  no� ng
tạn thạ� nh mo�� t, hớ� p nhạ� t lạ� i.
duy hộ: duy trí� bạ� o ho�� .
duy  tâm,  mê  tín:  nhừ$ ng  ngừớ� i
thệo chu�  thuyệ� t  duy vạ�� t  tin  rạH ng
kho� ng  co�  Thạ) n  Phạ�� t,  vạ�  ho�  go� i
nhừ$ ng gí� mạ�  ngừớ� i co�  đừ� c tin vạ� o
Thạ) n Phạ�� t tin vạ� o hoạ�� c nhạ�� n thừ� c
đừớ� c  lạ�  duy  tâm vạ�  mê  tín.  Duy
tâm lạ�  y�  no� i rạH ng đo�  lạ�  nhừ$ ng thừ�
chí�  co�  trong  từ  duy  tho� i,  chừ�
kho� ng  phạ� i  sừ�  thạ�� t  khạ� ch  quạn.
Ngừớ� i  duy  vạ�� t  mo�  tạ�  cạ� c  tí�n
ngừớ$ ng nhừ lạ�  mê tín;  vạ�  mê tín
trớ�  thạ� nh mo�� t cạ� i nhạ$ n mạng tí�nh
co� ng kí�ch vạ�  bạ� i xí�ch nhừ$ ng ngừớ� i
mạng đừ� c tin vạ� o Thạ) n Phạ�� t.  Đạ� y
lạ�  diệ4n  giạ� i  hại  từ�  nạ� y  trong  bo� i
cạ� nh ngo� n ngừ$  vạ�  vạ� n hoạ�  Trung
Quo� c đừớng thớ� i; bạ� n thạ� n từ�  duy
tâm vạ�  mê tín co� n co�  nhừ$ ng diệ4n
giạ� i khạ� c trong ngừ$  cạ� nh khạ� c.

duyên:  liệ�n  hệ��  co�  y�  nghí$ạ  thệo
nghí$ạ ro�� ng, kho� ng phạ� i thệo nghí$ạ
hệ�p chí� lạ�  duyệ�n vớ�  cho) ng; ví� nhừ
duyệ�n giừ$ ạ thạ) y vạ�  tro� , duyệ�n giừ$ ạ
chạ mệ�  vạ�  con cạ� i, duyệ�n giừ$ ạ bạ� n
bệ�  thạ� n quyệ�n, duyệ�n tu Đạ� o, v.v.
dữ nhân vi Thiện: lạ� y  Thiệ��n đạ$ i
ngừớ� i.
dược phương: phừớng thuo� c, bạ� i
thuo� c.
dược đáo bệnh trừ: thuo� c vạ�o lạ�
bệ��nh hệ�t.
đả  bất  hoàn  thủ,  mạ  bất  hoàn
khẩu:  bi�  đạ� nh kho� ng đạ� m trạ� ,  bi�
nhu� c mạ�  kho� ng no� i lạ� i.
đả toạ:  ngo) i,  ngo) i  luyệ��n co� ng vạ� |
hoạ�� c nhạ�� p đi�nh.
Đại Cách mạng Văn hoá: mo�� t giại
đoạ� n trong li�ch sừ�  Trung Quo� c, từ�
1966 đệ�n 1976.
đại biểu:  đạ� i  diệ��n  cho, biệ(u  hiệ��n
cho, thệ(  hiệ��n cho.
đại  đồng  tiểu  dị:  phạ) n  lớ� n  lạ�
gio� ng,  chí�  khạ� c  phạ)n  nho� ;  no� i
chung lạ�  nhừ nhạu,  chí�  khạ� c  tiệ(u
tiệ� t.
đại đức: nhiệ)u chạ� t đừ� c, đừ� c lớ� n;
ngừớ� i  co�  nhiệ)u  đừ� c  đừớ� c  go� i  lạ�
‘bạ�� c đạ� i đừ� c’.
đan hoạ�� c  đơn:  cu� c|kho� i  vạ�� t  chạ� t
cạo  nạ� ng  lừớ� ng  tí�ch  tu�  từ�  kho� ng
giạn khạ� c.
đan điền hoạ�� c  đơn điền:  ‘ruo�� ng
đạn’ nạH m ớ�  cho4  bu� ng dừớ� i; điền →
ruo�� ng.
đản trung hoạ�� c  đởn trung hoạ�� c
chiên trung:  huyệ�� t  vi�  nạH m tạ� i  vi�
trí�  giừ$ ạ ngừ� c, lạ� y điệ(m giừ$ ạ đoạ� n
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no� i hại đạ) u vu� . Đo� i vớ� i nừ$ , cạ) n cạ� n
ngạng  điệ(m  xừớng  sừớ� n  thừ�  từ
gạ0 n vạ� o xừớng ừ� c.
Đạo  gia:  nhạ�  Đạ�o,  khạ� i  quạ� t  cạ� c
co� ng phạ� p tu Đạ� o.
Đạo  giáo:  thừớ� ng  đừớ� c  hiệ(u  vớ� i
nghí$ạ Lão giáo, to� n giạ�o bạ0 t nguo) n
từ�  Lạ$o Từ� ; nghí$ạ ro�� ng lạ�  cạ� c co� ng
phạ� p tu Đạ�o mạ�  lạ� y hí�nh thừ� c to� n
giạ� o.
Đạo,  khả Đạo,  phi thường Đạo:
Go� i  lạ�  Đạ�o  cu$ ng  đừớ� c,  nhừng  lạ�
Đạ�o phi thừớ� ng; con đừớ� ng ạ� y co�
thệ(  đi  nhừng  lạ�  con  đừớ� ng  phi
thừớ� ng; (cạ� u cu� ạ Lạ$ o Từ� ).
đắc tựu đắc thất:  đừớ� c  thí�  phạ� i
mạ� t.
đề cao: nạ� ng cạo lệ�n trệ�n.
địa thượng Phật:  Phạ�� t  trệ�n  mạ�� t
đạ� t.
địa  thượng  Đạo:  Đạ�o  trệ�n  mạ�� t
đạ� t.
điểm hoá: gớ� i y�  cho ngừớ� i tạ bạHng
cạ� c  cạ� ch  khạ� c  nhạu,  nhừ  bạ� o
mo�� ng,  tho� ng quạ ngừớ� i  khạ� c  no� i,
lạ�m xạ� y  rạ  mo�� t  sừ�  việ�� c  nhừ  lạ� m
trừớ� t ngạ$ , v.v.
điều tức: điệ)u-hoạ� |điệ)u-khiệ(n hới
thớ� .
định công:  [co� ng nạ�ng]  bạ0 t  đi�nh,
kho� ng cừ�  đo�� ng.
độ kỷ độ nhân: từ�  cừ� u đo��  mí�nh vạ�
cừ� u đo��  con ngừớ� i.
độ nhân: cừ� u đo��  con ngừớ� i.
đốn  ngộ:  ngo��  từ� c  thớ� i,  trạ� i  vớ� i
tiệm ngộ lạ�  ngo��  dạ)n dạ) n (hiệ(u trệ�n
chừ$  nghí$ạ).

đông  thổ:  vu� ng  đạ� t  phí�ạ  Đo� ng;
ngừớ� i  Ab n Đo��  go� i  vu� ng  đạ� t  Trung
Quo� c lạ�  vu� ng đông thổ.
đồng:  đo) ng  nhạ� n  dạ� n  tệ��  Trung
Quo� c  {yuan—nguyên}.  Vạ�o  nạ� m
2001,  1  nhạ� n  dạ�n  tệ��  đo( i  đừớ� c
1800 đo) ng Việ�� t Nạm, hoạ�� c 0,12 ÚS
dollạr. Lừớng thạ� ng mo�� t ngừớ� i lạo
đo�� ng trung bí�nh ớ�  thạ� nh thi� Trung
Quo� c lạ�  400–600 nhạ�n dạ�n tệ�� .
động công: luyệ��n co� ng trạ�ng thạ� i
đo�� ng,  co�  đo�� ng  tạ� c  chuyệ(n  đo�� ng;
trạ� i lạ� i lạ�  tĩnh công.
đơn  truyền:  [mo� n  tu  luyệ��n]
truyệ)n  dạ� y  đớn  lệ� ,  kho� ng  mạng
hí�nh thừ� c pho(  cạ�� p.
đường đường chính chính: (mo�� t
cạ� ch) đạ�ng hoạ� ng, pho� ng khoạ� ng.
giả  tướng:  hí�nh  từớ� ng  giạ� ,  hí�nh
ạ� nh giạ� ,  kho� ng thừ� c chạ� t;  trạ� i  vớ� i
chân tướng hoạ�� c chân tượng lạ�  cạ� i
thừ� c  chạ� t,  hiệ��n  từớ� ng  thạ�� t,  cạ� i
phạ� n ạ� nh đu� ng sừ�  thạ�� t.
giai tầng: giại cạ� p, đạO ng cạ� p.
giảng: no� i, giạ� ng, chu�  tro� ng.
giới huân: giớ� i cạ� m đo)  ạ� n mạ�� n.
hạ ý thức: vo�  thừ� c.
hảo hoại xuất tự nhất niệm: to� t
xạ� u xuạ� t từ�  mo�� t niệ��m.
hậu thiên: nhừ$ ng gí� sạu mớ� i co�  lạ�
hậu thiên; trạ� i nghí$ạ vớ� i  tiên thiên
lạ�  thừ�  vo� n co�  bạn đạ) u.
hình thần toàn diệt: hí�nh thệ(  vạ�
nguyệ�n thạ)n đệ)u bi� diệ�� t
hoá công: [co� ng nạ� ng] hoạ�  thạ� nh
nừớ� c.
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hoãn  mạn  viên:  hoãn → từ�  to� n,
mạn → chạ�� m rạ$ i, viên → tro� n tri�ạ.
hồ hoàng bạch liễu: cạ�o cho) n quy�
rạ0 n. Hồ hoàng bạch liễu lạ�  bo� n chừ$
đạ) u  cu� ạ  bo� n  từ�  co�  nghí$ạ  lạ�  cạ� o
cho) n  quy�  rạ0 n  (ho)  ly,  hoạ� ng  thừ�
lạng,  bạ� ch  quy� ,  liệ4u  xạ� ),  nệ�n  tạ� m
di�ch trệ�n nghí$ạ bệ)  mạ�� t lạ�  nhừ vạ�� y.
Bạ� n thạ� n từ�  hồ hoàng bạch liễu co�
nghí$ạ khạ� i quạ� t hớn.
hội âm: huyệ�� t vi� nạH m ớ�  điệ(m giừ$ ạ
đoạ� n no� i từ�  go� c bo��  phạ�� n sinh du� c
đệ�n hạ�� u mo� n,  từ� c  lạ�  ừ� ng vớ� i  đạ� y
xừớng chạ�� u. Khi ngo) i đạ�  toạ�  đạ� y lạ�
điệ(m  thạ� p  nhạ� t  cu� ạ  vo� ng  nhạ� m
đo� c.
hồng trần: co$ i ngừớ� i, trạ) n thệ�  nhớ
nhuo� c,  ạ� y  lạ�  so  vớ� i  thiệ�n  quo� c
thạnh ti�nh; trần → bu� i.
hồng  vi  chí  cực:  xuyệ�n  suo� t  từ�
cừ� c  ky�  vi  quạn  đệ�n  cừ� c  ky�  ho) ng
quạn, từ�  cừ� c nho�  đệ�n cừ� c lớ� n.
hợp cốc: huyệ�� t vi� trệ�n mu bạ�n tạy,
gạ) n cho4  go� c ngo� n cạ� i vạ�  ngo� n tro� .
huân: đo)  ạ� n mạ�� n.
huyền quan: cừ� ạ bí� mạ�� t.
huyền quan hoán vị:  huyền quan
→ cừ� ạ bí� mạ�� t, hoán vị → trạo đo( i vi�
trí�.
huyền  quan  nhất  khiếu:  huyền
quan → cừ� ạ bí�  mạ�� t,  nhất khiếu →
mo�� t khiệ�u, mo�� t huyệ�� t.
huyền quan quy vị: huyền quan →
cừ� ạ bí�  mạ�� t,  quy vị → quy vệ)  vi�  trí�
bạn đạ)u.
huyền quan thiết vị:  huyền quan
→ cừ� ạ bí� mạ�� t, thiết vị → đạ�� t vi� trí�.

huyễn  tượng:  hí�nh  từớ� ng,  hí�nh
ạ� nh hừ huyệ4n, kho� ng thạ�� t.
huyết quản: mạ� ch mạ� u.
hữu sở cầu hoạ�� c hữu cầu: co�  cho4
truy cạ) u, mong cạ) u.
hữu tâm luyện công, vô tâm đắc
công:  ngừớ� i  luyệ��n  co� ng  chí�  chu�
tạ� m vạ� o  luyệ��n  co� ng mạ�  chạO ng đệ(
tạ� m vạ� o đạ0 c co� ng.
hữu vi: trạ� i vớ� i vô vi.
khai  công:  khại  [mớ� ]  co� ng,  co� ng
nạ� ng.
khai ngộ:  khại  [mớ� ]  ngo�� ,  trí�  huệ��
hiệ(u biệ� t.
khai quang:  khại [mớ� ]  ạ� nh sạ� ng,
thí�nh mớ� i Phạ� p thạ� n.
khai thiên mục:  khại  [mớ� ]  thiệ�n
mu� c.
khai thiên tịch địa: khại trớ� i mớ�
đạ� t, khại mớ�  thiệ�n đi�ạ, tạ� o rạ trớ� i
đạ� t.
khí bào: bo� t bo� ng khí�.
khí  công  thái:  [trạ� ng]  thạ� i  khí�
co� ng.
khí cơ: cớ chệ�  khí�.
khinh công: co� ng phu lạ� m ngừớ� i
tạ nhệ� ; khinh → nhệ� .
khổ kỳ tâm chí: kho(  cạ� i  tạ� m chí�,
nhừ$ ng cạ� i kho(  thuo�� c vệ)  tinh thạ) n.
không môn: cừ� ạ ‘kho� ng’; cạ� ch no� i
bệ�n Phạ�� t giạ; cu$ ng nhừ Đạ� o giạ no� i
vô môn, từ� c lạ�  cừ� ạ ‘vo� ’.
khư  bệnh  kiện  thân:  trừ�  bệ��nh
khoệ�  thạ� n, chừ$ ạ bệ��nh khoệ�  ngừớ� i.
kiền tịnh hoạ�� c  can tịnh: sạ� ch sệ$ ,
ti�nh sạ� ch, sạ� ch hệ� t.
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kiếp:  (i)  kạlpạ  (tiệ�ng  Phạ� n),  chí�
thớ� i  giạn rạ� t  lạ� u, cho mo�� t  chu ky�
diệ4n hoạ�  cu� ạ vu$  tru� ; (ii) kiệ�p nạ� n,
nạ� n lớ� n.
kim chung  tráo:  bạo bo� c  [bạH ng]
chuo� ng vạ� ng.
kim cương hoạ�� c kim cang: kim →
vạ� ng, kim loạ� i; cương hoạ�� c cang →
cừ� ng  rạ0 n;  kim  cương hoạ�� c  kim
cang co�  thệ(  đệ(  no� i  vệ)  hộ  pháp
trong nhạ�  Phạ�� t hoạ�� c co�  nghí$ạ nạ� o
đo�  mạ�  kho� ng nhạ� t thiệ� t lạ�  chạ� t kim
cừớng (diạmond).
kim cương thối: chạ�n kim cừớng.
kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội:
thạ�� t  lớ� n  kho� ng  ngoạ� i,  thạ�� t  nho�
kho� ng trong. Đạ� y lạ�  trí�ch dạ4 n cạ� u
cu� ạ Phạ�� t Thí�ch Cạ Mạ� u Ni.
Kỳ Môn công pháp: co� ng phạ� p Ky�
Mo� n; kỳ môn → cừ� ạ ky�  lạ� , cừ� ạ đạ�� c
biệ�� t.
La Hán cước: bạ� n chạ�n Lạ Hạ� n.
lao cung: mo�� t huyệ�� t vi� ớ�  giừ$ ạ lo� ng
bạ�n tạy.
lao kỳ cân cốt:  nho� c cạ� i  gạ� n co� t,
nhừ$ ng cạ� i kho(  thuo�� c vệ)  thệ(  xạ� c.
lạp tử: hạ� t; chí� cạ� c hạ� t cạ� u thạ� nh
nệ�n vạ�� t chạ� t ớ�  cạ� c mừ� c khạ� c nhạu.
liễu  ám  hoa  minh  hựu  nhất
thôn:  quạ rạ�� ng  liệ4u to� i  vừớ� n hoạ
sạ� ng lạ�  lạ� i đệ�n mo�� t tho� n trạng.
liễu giải: hiệ(u, hiệ(u cạ�� n kệ$ , ly�  giạ� i
đừớ� c thạ� u đạ� o.
linh  cảm:  cạ� m  hừ� ng,  y�  nghí$  hạy
chớ� t đệ�n, linh cạ� m.

Lôi  Phong:  tệ�n  mo�� t  cạ�  nhạ� n
gừớng mạ4 u ớ�  Trung Quo� c ho) i thạ�� p
ky�  1960.
luyện: khi đệ)  cạ�� p đệ�n luyệ��n co� ng
cu� ạ Phạ� p Luạ� n Đạ� i Phạ�p, cu� ạ Phạ�� t
giạ, Đạ�o giạ, Ky�  mo� n co� ng phạ� p thí�
du� ng chừ$  luyện bo��  hoạ�  (煉 ); co� n
khi đệ)  cạ�� p đệ�n cạ� c khí�  co� ng khạ� c,
nhừ$ ng khí�  co� ng loạ� n bạ� t nhạ� o thí�
du� ng chừ$  luyện bo��  mi�ch (練). Di�ch
sạng  tiệ�ng  Việ�� t,  thí�  đệ)u  di�ch  lạ�
luyện.
luận thuật: nghí$ạ giạ� i, diệ4n giạ� i.
lương  đống:  tru�  co�� t,  rừớ� ng  co�� t
(cu� ạ nừớ� c nhạ� ).
ma huyễn: nhừ$ ng thừ�  huyệ4n hoạ�� c
do mạ, mạ tí�nh gạ� y rạ (diệ4n trệ�n
chừ$  nghí$ạ);  huyễn → huyệ4n hoạ�� c,
ạ� o giạ� c.
ma luyện ( 魔煉 ):  rệ�n  luyệ��n,  tu
luyệ��n trong mạ nạ� n (diệ4n trệ�n chừ$
nghí$ạ); ma → ma trong từ�  ma tính,
ma quỷ.
ma nạn (魔难 ):  kho�  nạ�n  do mạ
gạ� y rạ, kho�  nạ� n mạng tí�nh mạ tí�nh
(diệ4n trệ�n chừ$  nghí$ạ).
ma sắc: sạ0 c mạ, mạ sạ0c du� c.
mạt chược:  tệ�n  mo�� t  tro�  chới  co(
truyệ)n Trung Quo� c.
mạt kiếp: giớ� i tu luyệ��n tin rạH ng vu$
tru�  diệ4n hoạ�  thệo cạ� c thớ� i ky� , cạ� c
giại  đoạ� n;  mạt  kiếp lạ�  giại  đoạ� n
cuo� i.
mật tu:  tu bí�  mạ�� t  (diệ4n trệ�n chừ$
nghí$ạ).
mệnh môn: huyệ�� t  vi�  nạH m ớ�  giừ$ ạ
đoạ� n cạ� c đo� t xừớng thạ0 t lừng, giừ$ ạ
đo� t xừớng thạ0 t lừng so�  2 vạ�  so�  3.
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minh bạch: hiệ(u biệ� t ro$ ,  tí�nh tạ� o
mạ� ch lạ� c.
mô đỉnh: sớ� , chạ� m vạ� o đí�nh đạ) u.
mô  phạm:  mạ4 u  mừ� c  lạ� m  gừớng
cho mo� i ngừớ� i.
mỹ  diệu:  mỹ →  đệ�p;  diệu →  ky�
diệ��u.
nãi bạch thể: thạ� n sừ$ ạ trạ0 ng.
nam nữ song tu: nạm vạ�  nừ$  hại
ngừớ� i  cu� ng  tu  luyệ��n  (diệ4n  trệ�n
chừ$  nghí$ạ).
nan nhẫn năng nhẫn, nan hành
năng  hành:  nhạ4 n  cạ�  nhừ$ ng  điệ)u
kho�  mạ�  nhạ4 n cho đừớ� c, lạ� m nhừ$ ng
điệ)u kho�  mạ�  lạ� m cho đừớ� c; nhạ4 n
đừớ� c  điệ)u  phi  thừớ� ng,  lạ� m đừớ� c
việ�� c phi thừớ� ng.
năng  lượng  tản  xạ:  nạ� ng  lừớ� ng
toạ�  rạ cạ� c phí�ạ, toạ�  rạ xung quạnh.
nê hoàn, nê hoàn cung: thuạ�� t ngừ$
bệ�n  Đạ�o  giạ  chí�  mo�� t  nới  ớ�  trong
thạ� n thệ( ; tru� ng vớ� i vi� trí� thệ(  tu� ng
quạ� .
ngạ quỷ: quy�  đo� i; ngạ → đo� i.
ngạnh khí công: mo� n khí� co� ng vo$
thuạ�� t luyệ��n cạ� c co� ng phu vệ)  cừớng
ngạ� nh, co� ng phạ� .
nghi tâm: tạ� m nghi ngớ� ;  tệ�n mo�� t
tạ� m chạ� p trừớ� c.
nghiệp lực luân báo: nghiệ��p lừ� c
xoạy bạ� o lạ� i.
ngọc chẩm:  mo�� t  huyệ�� t  vi�  ớ�  phạ) n
sạu so�  nạ$ o;  chẩm lạ�  cạ� i  điệ(m go� i
đạ) u khi nạH m.
ngũ sáo công pháp: nạ� m bo��  co� ng
phạ� p,  nạ� m  bạ� i  tạ�� p  đo�� ng  tạ� c  cu� ạ
bo( n mo� n.

ngũ  quang  thập  sắc:  nạ� m  ạ� nh
sạ� ng mừớ� i mạ� u sạ0 c.
ngũ thông: nạ� m tho� ng.
nguyên anh:  nguyên → chí�  cạ� i  gí�
đạ) u tiệ�n, thừ�  nhạ� t;  anh → đừ� ạ bệ�
sớ sinh.
nguyên thần ly thể: nguyệ�n thạ) n
thoạ� t  ly  kho� i  thạ� n  thệ( ,  rớ� i  kho� i
thạ� n thệ( .
người đại căn khí: căn → go� c, khí
→ khí� cu� , đo)  đừ� ng; thệo ngu y�  cu� ạ
ngừớ� i  di�ch,  chừ$  căn ớ�  đạ� y  lạ�  no� i
tạ0 t cu� ạ từ�  căn cơ.
ngưu thiệt lan hoa: tệ�n mo�� t  loạ� i
[phong] lạn (orchid), ngưu thiệt →
lừớ$ i trạ� u|bo� .
nhân  tại  mê  trung:  con  ngừớ� i
so� ng ớ�  trong mệ� .
nhân  thân  nan  đắc:  thạ� n  ngừớ� i
kho�  đừớ� c.
nhâm  đốc:  tệ�n  hại  mạ� ch  chạ� y
dừớ� i dạ, mo�� t mạ� ch phí�ạ trừớ� c do� c
giừ$ ạ thạ� n, mo�� t mạ� ch phí�ạ sạu do� c
giừ$ ạ thạ� n.
nhất chính áp bách tà: mo�� t [điệ)u]
chí�nh  trạ�n  ạ� p  cạ�  trạ�m  [điệ)u]  tạ� ,
mo�� t  [niệ��m] chí�nh trạ� n ạ� p cạ�  trạ� m
[thệ�  lừ� c] tạ�  ạ� c.
nhất mạch đới bách mạch:  mo�� t
mạ� ch kệ�o thệo cạ�  trạ� m mạ� ch.
nhất  phàm phong  thuận:  thuạ�� n
buo) m xuo� i gio� , cạ� ch no� i cu� ạ ngừớ� i
Hoạ, nghí$ạ lạ�  tro� i chạ� y kho� ng sừ�  co�
gí�.
nhiếp  hồn:  [co� ng  nạ� ng]  bạ0 t
nguyệ�n thạ)n.
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Nho giáo: giạ�o ly�  nhạ�  Nho, Kho( ng
giạ� o.
nhục thân: thạ� n [thệ(] xạ� c thi�t.
nhục thể: [thạ� n] thệ(  xạ� c thi�t.
nội hàm: no�� i dung, hạ� m nghí$ạ, cạ� i
chừ� ạ  đừ� ng  ớ�  bệ�n  trong;  trạ� i  vớ� i
biểu diện lạ�  cạ� i vo� , bệ)  mạ�� t ngoạ� i.
nội ngoại kiêm tu: kiệ�m tu cạ�  no�� i
vạ�  ngoạ� i, kiệ�m cạ�  hại thừ� , cạ�  ngoạ� i
co� ng vạ�  no�� i co� ng.
oai môn tà đạo: cừ� ạ lệ�� ch đừớ� ng
tạ� .
ô yên chướng khí:  kho� i  đện khí�
nạ�� ng, lạm yệ�n chừớ� ng khí�, chừớ� ng
khí� mu�  mi�t.
phản bổn quy chân: quạy vệ)  co�� i
nguo) n,  quy  vệ)  ‘chạ� n’  (diệ4n  trệ�n
chừ$  nghí$ạ); phản → quạy trớ�  lạ� i.
phản tu:  tu ngừớ� c;  phản → phạ� n
lạ� i, ngừớ� c lạ� i.
Phật gia: nhạ�  Phạ�� t,  khạ� i  quạ� t  cạ� c
co� ng phạ� p tu Phạ�� t.
Phật giáo: no� i chung cạ� c mo� n nhạ�
Phạ�� t mạ�  truyệ)n dừớ� i hí�nh thừ� c to� n
giạ� o, thừớ� ng đừớ� c hiệ(u [mo�� t cạ� ch
kho� ng chí�nh  xạ� c]  đo) ng nghí$ạ  vớ� i
Thích giáo,  to� n  giạ�o  xuạ� t  phạ� t  từ�
Phạ�� t Thí�ch Cạ Mạ� u Ni.
Phật quang: ạ� nh sạ� ng cu� ạ Phạ�� t.
Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa
viên  minh:  ạ� nh  sạ�ng  Phạ�� t  chiệ�u
ro� i  ro�� ng  khạ0 p,  lệ4  nghí$ạ  tro� n  đạ)y
sạ� ng to� .
Phật tại tâm trung: Phạ�� t ớ�  trong
tạ� m, Phạ�� t tạ� i tạ�m.
Phật thể: [thạ� n] thệ(  Phạ�� t.

Phật tính nhất xuất,  chấn động
thập  phương  thế  giới:  mo�� t  khi
Phạ�� t tí�nh xuạ� t hiệ��n, thệ�  giớ� i mừớ� i
phừớng chạ� n đo�� ng.
Phật  vô  xứ  bất  tại:  Phạ�� t  kho� ng
cho4  nạ� o  kho� ng  co� ,  co�  mạ�� t  khạ0 p
nới.
phi thiên: thiệ�n thạ) n bạy, tiệ�n nừ$
bạy lừớ� n.
phó  nguyên  thần:  nguyệ�n  thạ) n
phu� .
phó thông đạo: đừớ� ng tho� ng phu� .
phó xuất: chi trạ�  phí�  to( n,  trạ�  nớ� ,
chi�u đừ� ng cho.
phó ý thức: y�  thừ� c phu� .
phong tăng tảo Tần: điệ(n co�  mo�� t
tạ� ng  nhạ� n  ớ�  chu� ạ  Linh  Am n  du� ng
chiệ�c  cho( i  mạ�  o� ng đạng quệ� t  sạ� n
đệ(  to� ng khừ�  Tạ) n Co� i rạ kho� i chu� ạ.
Tảo lạ�  quệ� t bạHng cho( i. Tạ) n Co� i lạ�  tệ(
từớ� ng, mo�� t đạ� i giạn thạ) n thớ� i Nạm
To� ng.  Phong  tăng → hoạ�  thừớ� ng
điệ�n.
phong thuỷ: phệ�p xệm đi�ạ ly�  cu� ạ
Trung Quo� c.
phổ độ chúng sinh: cừ� u đo��  chu� ng
sinh trệ�n diệ��n ro�� ng. Đạ� y lạ�  cạ� u lừu
truyệ)n trong Phạ�� t giạ.
phụ thể: thệ(  sinh mệ��nh bạ� m thệ�m
vạ� o;  phụ →  thệ�m  vạ� o,  bạ�m  vạ�o,
gạ0 n vạ�o.
phức nhãn: mạ0 t phừ� c hớ� p.
quan: cừ� ạ, cừ� ạ ạ� i. Chừ$  quan nạ� y co�
thệ(  co�  mo�� t so�  nghí$ạ bo� ng tuy�  ngừ$
cạ�nh,  thừớ� ng  co�  nghí$ạ  lạ�  khạ�o
nghiệ��m, thừ�  thạ� ch. Quá quan nghí$ạ
lạ�  vừớ� t  quạ  khạ�o  nghiệ��m,  thừ�
thạ� ch. Mo�� t so�  huyệ�� t-vi�, khiệ�u cu$ ng
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đừớ� c  go� i  lạ�  quan,  ví�  du� :  huyệ�� t
mệ��nh mo� n, ngo� c chạ( m.
quán  đỉnh:  từớ� i  vạ�o  đạ) u  (diệ4n
trệ�n  chừ$  nghí$ạ).  Quán nghí$ạ  lạ�
từớ� i vạ�o, đỉnh ngu�  y�  lạ�  đí�nh đạ) u.
quản: coi so� c co�  trạ� ch nhiệ��m; cại
quạ� n, quạ� n ly� .
sắc ma: mạ sạ0 c, mạ sạ0 c du� c.
sắc  thân:  thạ� n  thệ(  mạ�  ngừớ� i  tạ
nhí�n thạ�y đừớ� c. Thệo cạ� ch no� i bệ�n
Phạ�� t giạ� o, nhừ$ ng gí� cạ� c giạ� c quạn
tiệ�p cạ�� n đừớ� c thí�  đừớ� c go� i  chung
lạ�  thanh sắc.
Sáng Thế Chủ: cu$ ng di�ch lạ�  Chúa
Sáng Thế; đừ� c Chu� , đừ� c Chu� ạ sạ�ng
tạ� o rạ thệ�  giớ� i.
sinh lão bệnh tử:  sinh → sinh rạ,
lão → giạ�  đi,  bệnh → chi�u bệ��nh, tử
→ chệ� t đi.
sơn  căn:  huyệ�� t  vi�  nạH m  giừ$ ạ  hại
lo� ng mạ� y.
sung mãn: đạ) y khạ0 p, đạ) y đu� .
sư phụ  lĩnh  tiến  môn,  tu  hành
tại cá nhân: sừ phu�  dạ4 n vạ� o co( ng,
co� n tu hạ� nh lạ�  chuyệ��n cu� ạ cạ�  nhạ� n
ngừớ� i tu luyệ��n.
tá  công:  mừớ� n  co� ng;  tá →  vạy
mừớ� n.
tà  môn  oai  đạo:  cừ� ạ  tạ�  đừớ� ng
lệ�� ch,  chí�  nhừ$ ng co� ng phạ� p tạ�  vạ� y
lừu truyệ)n ớ�  thệ�  giạn;  oai hoạ�� c  oa
→ bạ� t chí�nh.
tam hoa tụ đỉnh: bạ bo� ng hoạ tu�
trệ�n đí�nh đạ) u.
tam thiên đại thiên thế giới: bạ
nghí�n nghí�n-thệ�-giớ� i lớ� n, bạ nghí�n

đạ� i  thiệ�n thệ�  giớ� i.  Đạ� y  lạ�  cu� m từ�
vo� n lừu truyệ)n trong Phạ�� t giạ� o.
tải thể: [co� ng nạ� ng hoạ�� c gí� đo�  lạ� m]
thệ(  truyệ)n tạ� i.
tạo  hoá  vũ  trụ:  sạ� ng  tạ�o  vu$  tru�
phong phu�  pho) n diệ4n.
tâm  đắc  thể  hội:  điệ)u  mạ�  tạ� m
hiệ(u  đừớ� c  hoạ�� c  bạ� n  thệ(  lí$nh ho�� i;
điệ)u  mí�nh  đạ$  trạ� i  quạ;  kinh
nghiệ��m.
tâm  hoan  hỷ:  tạ� m  ly�  vui  mừ� ng
[thạ� i  quạ� ];  đạ� y  lạ�  tệ�n  mo�� t  chạ� p
trừớ� c.
tâm lĩnh thần hội:  du� ng tạ� m mạ�
lí$nh ho�� i.
tâm  lý  hiển  thị hoạ�� c  tâm  hiển
thị:  tạ� m  ly�  pho�  trừớng  hiệ(n  thi�;
đạ� y lạ�  tệ�n mo�� t chạ� p trừớ� c.
tâm  tật  đố:  tạ� m  đo�  ky� ,  gạnh  ty� ,
gạnh  ghệ� t;  đạ� y  lạ�  tệ�n  mo�� t  chạ� p
trừớ� c.
tâm thái: [trạ� ng] thạ� i tạ� m.
tâm  tranh  đấu:  tạ� m  gạnh  đuạ,
cạ�nh trạnh,  trạnh đạ� u; đạ� y lạ�  tệ�n
mo�� t chạ� p trừớ� c.
tầng, tầng thứ: thệo ngu y�  ngừớ� i
di�ch, cạ�  hại từ�  nạ� y đừớ� c du� ng vớ� i
cu� ng  nghí$ạ  nhừ  nhạu;  trong  bạ� n
di�ch nạ� y thừớ� ng đừớ� c di�ch chung
lạ�  tầng.
tân trần đại tạ: đo( i  cu$  thạy mớ� i,
cu$  mớ� i thạy nhạu.
tẩu  đan  đạo:  thệo  (tạ( u)  con
đừớ� ng (đạ� o) luyệ��n  đạn (đạn),  cạ� i
đạ� o tu đạn.
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tha tâm thông:  [co� ng nạ� ng]  biệ� t
đừớ� c  suy  nghí$  ngừớ� i  khạ� c;  tha
tâm lạ�  tạ� m cu� ạ ngừớ� i khạ� c.
thái dương: (i) huyệ�� t vi� ớ�  hại bệ�n,
từ�  đuo� i mạ0 t di�ch vệ)  sạu 1 tho� n; (ii)
Mạ�� t Trớ� i.
tham ngộ: thừ� c hạ� nh mạ�  ngo�� . Chừ$
tham co�  trong  từ�  tham  gia,  vạ�
trong  cu� m  từ�  tham  thiền  nhập
định.
thanh  lý: lạ� m  sạ� ch,  lạ� m  trong
sạ� ch, bo�  nhừ$ ng thừ�  o�  uệ� .
thân thụ: truyệ)n thu�  trừ� c tiệ�p từ�
thạ) y.
thần thông đại hiển: thạ) n tho� ng
hiệ(n thi� rạ� t lớ� n.
thập ác bất xá: mừớ� i to�� i ạ� c kho� ng
thệ(  thạ.
thập  phương  thế  giới:  thệ�  giớ� i
mừớ� i phừớng.
thất phu: ngừớ� i dạ� n thừớ� ng.
thất  tình  lục  dục:  bạ� y  thừ�  tí�nh
cạ� m sạ� u thừ�  hạm muo� n, chí� nhừ$ ng
tí�nh cạ� m hạm muo� n no� i chung.
thấu  thị  nhân  thể:  [co� ng  nạ� ng]
nhí�n  đừớ� c  bệ�n  trong  thạ� n  thệ(
ngừớ� i.
thế  nhân:  ngừớ� i  đớ� i,  con  ngừớ� i
thệ�  giớ� i, con ngừớ� i thệ�  giạn.
thế phong nhật hạ:  thế lạ�  chí�  vệ)
thệ�  giạn,  phong lạ�  chí�  vệ)  thuạ) n
phong my$  tu� c, phong tu� c tạ�� p quạ� n
to� t; trong bạ� n di�ch nạ� y,  thế phong
nhật hạ đừớ� c di�ch lạ�  đạo đức thế
gian trượt xuống hàng ngày.
thể: chừ$  nạ� y co�  nhiệ)u nghí$ạ; thệo
ngừớ� i  di�ch  co�  mo�� t  nghí$ạ  chung

trong  cạ� c  từ� :  nhân  thể,  Phật  thể,
Thần  thể,  thiên  thể,  vật  thể,  phụ
thể, bản thể, tải thể, sinh mệnh thể,
nãi  bạch  thể,  tịnh  bạch  thể,  v.v.
Trừớ� ng  hớ� p  ạ� y,  ngừớ� i  di�ch  bạ�o
lừu tiệ�ng Hạ� n; ngoạ� i lệ�� : nhân thể →
[thạ� n] thệ(  ngừớ� i,  sinh mệnh thể →
thệ(  sinh mệ��nh.  Nhừ vạ�� y  từ�  thiên
thể kho� ng chí�  đệ(  no� i  vệ)  các hành
tinh,  các vì sao mạ�  khoạ ho� c hiệ��n
nạy vạ4 n du� ng.
thể hệ: hệ��  cạ� c thệ( , hệ��  tho� ng.
thể  nghiệm:  từ�  mí�nh  chừ� ng
nghiệ��m đừớ� c.
thể tùng quả:  cớ quạn hí�nh  quạ�
cạ�y-tu� ng|cạ� y-tho� ng  ớ�  trong  đạ� i
nạ$ o; tuyệ�n yệ�n trong nạ$ o; thệo Tạ� y
Ý thí� vi� trí� nạ� y ớ�  vu� ng giạo tiệ�p vớ� i
hại  bạ� n  cạ) u  đạ� i  nạ$ o,  tiệ(u  nạ$ o,  vạ�
tuy�  so� ng đi lệ�n.
thị  hiện:  lạ� m  [biệ(u  thi�]  rạ  cho
ngừớ� i tạ thạ� y.
thiên cơ: bí� mạ�� t cu� ạ trớ� i.
thiên địa: thiệ�n đi�ạ trớ� i đạ� t.
thiên  định:  [điệ)u]  do  o� ng  trớ� i
đi�nh rạ.
Thiên lý: đạ� o ly�  cu� ạ o� ng trớ� i.
thiên  môn  tiểu  đạo:  cừ� ạ  lệ�� ch
đừớ� ng nho� ,  chí�  nhừ$ ng co� ng phạ� p
nho�  bệ�  lừu  truyệ)n  ớ�  thệ�  giạn,
kho� ng phạ� i dạnh mo� n chí�nh phạ� i.
thiên quốc: nừớ� c ớ�  trệ�n trớ� i.
thiên sai: lệ�� ch lạ� c, sại lệ�� ch.
thiên  tự  trang:  đừ� ng  thệo  hí�nh
chừ$  ‘thiệ�n’  ( 天 )  (hiệ(u  trệ�n  chừ$
nghí$ạ).

xii Phụ lục



thiện hữu thiện báo, ác hữu ác
báo: thiệ��n co�  bạ� o ừ� ng thiệ��n, ạ� c co�
bạ�o ừ� ng ạ� c.
thiết bố sam: ạ� o giạ� p sạ0 t.
thiết sa chưởng: bạ� n tạy mạ� t sạ0 t.
thỉnh  Thần  dung  dị  tống  Thần
nan:  mớ� i  Thạ) n  đệ�n  thí�  dệ4 ,  mớ� i
Thạ) n đi thí� kho� .
thôi nã, suy nã: nạ0 n khớ� p.
thốn:  tạ� c.  (i)  no� i  tạ0 t  cu� ạ  từ�  Anh
thốn →  tạ� c  Anh,  từ� c  lạ�  inch,  ≈
2,54cm; ngoạ� i nghí$ạ hiệ��n đạ� i ngạ�y
nạy rạ no�  co� n co�  nghí$ạ: (ii) đớn vi�
chiệ)u  dạ� i  ngạ� y  xừạ,  bạH ng  1/10
thừớ� c, ≈ 3,3cm. (iii) no� i tạ0 t cu� ạ từ�
đồng  thân  thốn;  mo�� t  đớn  vi  đo
trong  Trung  Ý  thừớ� ng  du� ng  khi
mo�  tạ�  vi� trí� cạ� c huyệ�� t, no�  đừớ� c lạ� y
thệo so�  đo sinh ho� c  cu� ạ thạ� n thệ(
đừớng  sừ� ,  nệ�n  mớ� i  go� i  lạ�  đồng
thân; co�  mo�� t so�  cạ� ch xạ� c đi�nh; mo�� t
cạ� ch tho� ng du� ng lạ�  lạ� y chiệ)u ro�� ng
ngo� n tạy cạ� i  cho4  ro�� ng nhạ� t.  Thốn
nạ� y kho� ng co�  giạ�  tri� co�  đi�nh, trung
bí�nh lạ�  2~2,2cm.
thời thần: mo�� t giớ� , tí�nh thệo cạ� ch
chiạ giớ�  co(  truyệ)n, mo�� t ngạ� y co�  12
giớ� : Ty�  Sừ� u Dạ) n … Hớ� i. Bạ0 t đạ) u lạ�
giớ�  Ty�  từ�  23h đệ�m  đệ�n  1h sạ� ng.
Mo�� t thớ� i thạ) n dạ� i bạH ng 2 giớ�  đo) ng
ho)  hiệ��n nạy.
thu công: từ� c lạ�  thu co� ng kệ�t thu� c
buo( i  tạ�� p;  cạ� c  co� ng  phạ� p  khạ� c
thừớ� ng  nhừ vạ�� y;  co� n  trong Phạ� p
Luạ�n  Đạ� i  Phạ� p  thí�  kho� ng  thệ(  vạ�
kho� ng đừớ� c thu co� ng nhừ thệ� ,  ví�
Phạ� p Luạ� n thừớ� ng chuyệ(n  kho� ng
dừ� ng.
thủ ấn: bạ0 t ạ�n, bạ0 t quyệ� t bạH ng tạy.

thủ  đức:  giừ$  gí�n  đừ� c;  thủ → giừ$
gí�n, coi so� c, chạ� m nom, pho� ng thu� .
thủ pháp:  đo�� ng tạ� c  tạy,  bạ� i  đo�� ng
tạ� c.
thư  pháp:  phệ�p  việ� t  chừ$  Hạ� n,
nghệ��  thuạ�� t việ� t chừ$ .
thường chuyển:  liệ�n  tu� c  chuyệ(n
đo�� ng, liệ�n tu� c xoạy chuyệ(n, kho� ng
dừ� ng;  cạ� i  gí�  ví$nh  việ4n  lạ�  thường,
kho� ng ví$nh việ4n lạ�  vô thường.
thượng sư: thạ) y ớ�  bệ�n trệ�n, thạ)y
ớ�  co$ i trệ�n.
thượng  sỹ  văn  Đạo,  cần  nhi
hành  chi;  trung  sỹ  văn  Đạo,
nhược  tồn  nhược  vong;  hạ  sỹ
văn  Đạo,  đại  tiếu  chi;  bất  tiếu
bất  túc  dĩ  vi  Đạo:  kệ�  sy$  bạ�� c
thừớ� ng  mạ�  nghệ  đừớ� c  Đạ� o  liệ)n
chuyệ�n  cạ) n thừ� c  hạ� nh;  kệ�  sy$  bạ�� c
trung mạ�  nghệ Đạ�o thí� cạ� i co� n cạ� i
mạ� t;  loạ� i  ngừớ� i  bạ�� c  hạ�  mạ�  nghệ
Đạ� o liệ)n phạ�  rạ cừớ� i,  kho� ng cừớ� i
thí� chừạ đu�  lạ�  Đạ� o; đạ�y lạ�  cạ� u cu� ạ
Lạ$o  Từ� .  Từ�  thượng  sỹ hạy  hạ  sỹ
trong giớ� i tu luyệ��n cu$ ng lạ�  từ�  cạ�u
nạ� y mạ�  rạ.
tích cổ: di tí�ch co( , di vạ�� t co( .
tích  đức:  tí�ch  lu$ y  đừ� c,  thạ�u  tạ�� p
đừ� c.
tiềm ý thức: tiệ)m thừ� c.
tiệm  ngộ:  ngo��  dạ) n  dạ)n,  trạ� i  vớ� i
đốn ngộ lạ�  ngo��  từ� c thớ� i (hiệ(u trệ�n
chừ$  nghí$ạ).
tiên  thiên:  cạ� i  gí�  nguyệ�n  từ�
nguyệ�n sớ bạn đạ) u xạ xừạ thí�  go� i
lạ�  tiệ�n thiệ�n. Từ�  trạ� i nghí$ạ lạ�  hậu
thiên.
tiếp cốt: no� i xừớng.
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tiểu bào: bo� t bo� ng nho� .
tín  tức:  mo�� t  dạ� ng  nạ� ng  lừớ� ng,
tho� ng tin co�  thệ(  truyệ)n sạng ngừớ� i
khạ� c.
tinh bạch thể: thạ� n tinh trạ0 ng; tệ�n
khạ� c  cu� ạ  tịnh  bạch  thể;  chừ$  tinh
nạ� y ớ�  trong từ�  tinh khiết, tinh thể.
tinh hệ: hệ��  cạ� c tinh cạ) u, thiệ�n hạ� .
tính bản thiện: nguyệ�n bạn đạ) u lạ�
thiệ��n tí�nh, bạ� n chạ� t lạ�  thiệ��n.
tính mệnh  song  tu:  vừ� ạ  tu  tính
vừ� ạ luyệ��n mệnh.
tĩnh: thừớ� ng lạ�  đệ(  chí� sừ�  yên lặng,
không  xao  động.  Ví�  du� :  yệ�n  tí$nh,
tí$nh  lạ�� ng,  tí$nh  chí�,  ạn  tí$nh,  tí$nh
tạ� m, tí$nh tạ� i.
tĩnh chỉ: yệ�n tí$nh bạ� t đo�� ng.
tĩnh công:  luyệ��n  co� ng  trạ�ng  thạ� i
tí$nh,  từ  thệ�  co�  đi�nh.  Ví�  du� :  thiệ)n
đi�nh. Trạ� i lạ� i lạ�  động công.
tịnh: thừớ� ng lạ�  chí�  sừ�  trong sạch,
thuần khiết. Ví� du� : ti�nh hoạ� , thạnh
ti�nh,  chạy  ti�nh,  kiệ)n  ti�nh  (trong
sạ� ch), ti�nh bạ� ch thệ( .
tịnh bạch thể: thạ� n ti�nh trạ0 ng.
toán mệnh: bo� i so�  mệ��nh.
toán quái: bo� i quệ� .
toàn cơ hoạ�� c  tuyền cơ:  cớ [chệ� ]
xoạy chuyệ(n.
trạm trang:  luyệ��n  co� ng ớ�  từ  thệ�
đừ� ng.
trân quý: quy�  giạ�  lạ0 m.
triển hiện: thệ(  hiệ��n rạ, thi triệ(n.
Trung Y: Ý ho� c Trung Hoạ; ngừớ� i
Việ�� t Nạm tạ go� i lạ�  ‘Đo� ng Ý’.

truyền  thừa hoạ�� c  thừa  truyền:
truyệ)n  tiệ�p  kệ�  thừ� ạ  từ�  đớ� i  nạ� y
sạng  đớ� i  khạ� c,  thạ) y  truyệ)n  thừ� ạ
cho đo)  đệ��  quạ cạ� c thệ�  hệ�� .
trực  chỉ  nhân  tâm:  nhạ0 m thạO ng
vạ� o tạ�m con ngừớ� i.
trượng:  đớn  vi�  đo  ngạ� y  xừạ,  ≈
330cm, bạH ng 10 thừớ� c.
tu  khẩu:  tu ớ�  trong  từ�  tu  luyệ��n,
khẩu → miệ��ng.
tu tại tự kỷ, công tại sư phụ: tu ớ�
bạ� n thạ�n, co� ng ớ�  sừ phu� ; tu lạ�  ớ�  no4
lừ� c  bạ� n  thạ�n  ngừớ� i  tu luyệ��n,  co� n
diệ4n hoạ�  co� ng đừớ� c thừ� c hiệ��n nhớ�
sừ phu� .
túc  mệnh  thông:  [co� ng  nạ� ng]
tho� ng suo� t  so�  mệ��nh  trừớ� c  đạ� y—
hiệ(u trệ�n chừ$  nghí$ạ lạ�  nhừ vạ�� y, túc
mệnh → sinh mệ��nh trừớ� c đạ� y. Tuy
nhiệ�n ‘co� ng nạ� ng tu� c mệ��nh tho� ng’
co�  nghí$ạ ro�� ng hớn, nhừ đừớ� c chí�
ro$  trong sạ� ch.
tùng tân tái xuất: tạ� i xuạ� t lạ� i mớ� i.
tuỳ  cơ  nhi  hành:  thuạ�� n  thệo  cớ
[chệ� ]  mạ�  thừ� c  hạ� nh,  thuạ�� n  thệo
[khí�] cớ mạ�  vạ�� n đo�� ng.
tuỳ  kỳ  tự  nhiên:  [so� ng]  thuạ�� n
thệo từ�  nhiệ�n.
tuỳ tâm nhi hoá: tuy�  thệo tạ� m mạ�
biệ�n hoạ� .
tư tâm hoạ�� c tự tư: tạ� m í�ch ky� , tệ�n
mo�� t chạ� p trừớ� c.
tứ  chi  vô  lực:  hại  chạ� n  hại  tạy
kho� ng co�  lừ� c, rạ� t yệ�u.
tự ngã hoạ�� c  ngã:  cạ� i  ‘to� i’;  ngã →
to� i.
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tự  tâm  sinh  ma:  từ�  trong  tạ� m
[cu� ạ mí�nh] sinh mạ.
tương phụ tương thành: giu� p đớ$
phu�  trớ�  lạ4 n nhạu, [sinh] thạ� nh rạ
nhạu, cu� ng song hạ� nh.
ức kiếp:  chừ$  ức co�  nghí$ạ  lạ�  100
triệ��u  {108};  tuy nhiệ�n trong tiệ�ng
Hạ� n co( , ức lạ�  10 vạ� n {105}.
vạn: chừ$  vạ� n (卍).
vạn vật chi linh: ạnh linh, cạ� i linh
thiệ�ng, linh ho) n cu� ạ vạ� n vạ�� t; ngừớ� i
xừạ vạ4 n nhí�n nhạ�� n rạH ng con ngừớ� i
lạ�  vạn vât chi linh.
văn hoá tinh thần: đạ�y lạ�  từ�  hạy
du� ng  trong Trung Quo� c  hiệ��n  đạ� i,
nghí$ạ lạ�  nệ)n vạ� n hoạ�  nạ� ng cạo giạ�
tri�  tinh  thạ) n  đạ�o  đừ� c  con ngừớ� i;
ngu�  y�  đo� i lạ�� p vớ� i  văn hoá vật chất
lạ�  thừ�  chạ�y  thệo  giạ�  tri�  vạ�� t  chạ� t
bạ� c tiệ)n.
văn vật: vạ�� t [co( ] vạ� n hoạ� .
vãng hồi tu: tu quạy trớ�  vệ) .
vật  cực  tất  phản:  vạ�� t  đệ�n  cu� ng
cừ� c thí�  phạ� n lạ� i, sừ�  việ��c đệ�n cu� ng
to�� t thí� đạ�o lạ� i, ạ� m dừớng đạ�o lạ� i.
vi lạp:  vi  hạ� t.  Từ�  nạ� y  đừớ� c du� ng
đệ(  chí�  cạ� c  hạ� t  cạ� u  thạ� nh nệ�n vạ�� t
chạ� t ớ�  cạ� c mừ� c vi quạn khạ� c nhạu,
ví�  du� :  phạ� n từ� ,  nguyệ�n từ� ,  quạrk,
nệutrino, …
vi  quan:  quạn-sạ� t|quạn-cạ� nh  ớ�
mừ� c|tạ) ng vi mo� ; đo� i lạ�� p vớ� i hoành
quan hoạ�� c hồng quan.
viên dung (圆容 ):  viên → tro� n,
dung →  dung  nạ�p  no�� i  dung  bạo
hạ� m, chừ� ạ đừ� ng.
viên minh:  viên → tro� n đạ) y,  minh
→ sạ� ng to� .

viên mãn: viên → tro� n, mãn → đạ) y
khạ0p.
vô  ác  bất  tố:  [nhừ$ ng  kệ� ]  kho� ng
điệ)u ạ� c nạ� o mạ�  kho� ng lạ� m.
vô  biên  vô  tế:  kho� ng  biệ�n  giớ� i
kho� ng giớ� i hạ� n.
vô  sở  bất  bao,  vô  sở  di  lậu:
kho� ng gí� lạ�  kho� ng bạo hạ�m, kho� ng
gí� bi� bo�  so� t.
vô sở cầu hoạ�� c vô cầu: kho� ng cho4
truy cạ) u, kho� ng mong cạ)u.
vô tỷ: kho� ng [gí�] sạ� nh đừớ� c, kho� ng
thệ(  so sạ� nh.
vô  vi:  kho� ng chu�  y� ,  kho� ng  mong
nghí$,  kho� ng  hạ� nh  đo�� ng,  kho� ng
mong  cạ)u  (từ�  nạ�y  rạ� t  kho�  diệ4n
nghí$ạ); trạ� i vớ� i no�  lạ�  hữu vi.
vô xứ bất đan điền: kho� ng đạ� u lạ�
kho� ng  phạ� i  đạn  điệ)n,  đạn  điệ)n
khạ0p nới; đạ�y lạ�  điệ)u sại lạ) m đừớ� c
lừu truyệ)n trong mo�� t so�  co� ng phạ� i.
vu giáo: lệ�n đo) ng, thạ) y mo.
vũ đạo: mu� ạ, nhạ� y mu� ạ.
xả: xạ�  bo� , buo� ng bo� .
xích:  thừớ� c,  đớn vi�  đo  chiệ)u  dạ� i
ngạ� y  xừạ,  ≈  33cm,  bạH ng  10  tạ� c
(tho� n).
xích độ: cạ� i thừớ� c, co� n co�  nghí$ạ lạ�
hí�nh  thừ� c  thệ(  hiệ��n  cu� ạ  tạ� m  tí�nh
cạo đệ�n đạ� u.
xuất lai:  xuạ� t  hiệ��n,  từ�  cho4  kho� ng
co�  mạ�  thạ� nh co�  lạ�  xuạ� t lại, từ�  cho4
chừạ đừớ� c mạ�  đừớ� c lạ�  xuạ� t lại.
xuất  sơn:  (i)  rạ  kho� i  nu� i;  (ii)  rạ
co� ng  chu� ng,  rạ  [truyệ)n  giạ� ng]
ngoạ� i co� ng chu� ng. Trong sạ� ch nạ� y
thừớ� ng du� ng thệo nghí$ạ (ii).

Phụ lục xv



xung quán: ngừớ� i di�ch nghí$  rạHng
từ�  ‘xung quạ� n’ trong sạ� ch lạ�  no� i vệ)

đo�� ng  tạ� c  cu� ạ  bạ� i  tạ�� p  co� ng  so�  3:
Quán thông lưỡng cực Pháp.

xvi Phụ lục
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