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hôô ng cầần tựự  giớớ i thiệôựu, duù  sầô môự i ngựớù i đệầu
biệế t tôô i, tôô i chíớnh lầù  Lýớ  Hôầ ng Chíớ. Luôô n muôế n
gầặự p mầặự t môự i ngựớù i, nhựng víù cầớ c lôầự i nguýệôn
nhầôn, nệôn chựầ côớ  cớ hôôự i nhự thệế . Lầần nầùý lầù

tôô i đầặự c biệôự t muôế n đệến gầặự p môự i ngựớù i. Bớở i víù tôô i biệế t rầằng
ớở  chầôu ÚÚ c, trựớớ c đầôý khôô ng côớ  nhiệầu ngựớù i biệế t đệến Đầự i
Phầớp nhự bầôý giớù , hớn nựữ ầ côớ  nhiệầu ngựớù i hôự c chựầ chuớ
ýớ  hôự c Phầớp, nhầôự n thựớ c cuữ ng tựớng đôế i nôô ng cầự n. Khi tôô i
cầởm thầếý bầôý giớù  môự i ngựớù i đầữ  hiệểu đựớự c điệầu tôô i truýệần
lầù  gíù, thíù tôô i đệến gầặự p mầặự t môự i ngựớù i. Bớở i víù rầế t nhiệầu điệầu
mầù  chự viự muôế n biệế t đệầu việế t trông sầớ ch. Cầớ  nhầôn tôô i côớ
thôớ i quện thệế  nầùý: Tôô i thíớch môự i ngựớù i hôở i tôô i vệầ  nhựữ ng
việôự c chựầ minh bầự ch trông tu luýệôựn.  Côù n nệếu vầẫn chựầ
biệế t Phầớp nầùý lầù  gíù, vầù  tớớ i hôở i tôô i Phầớp nầùý lầù  gíù, thíù tôô i…,
nôớ i thệế  nầùô đầôý nhíở, giầởng bầắ t đầầu tựù  nhựữ ng nhầôự n thựớ c
rầế t nôô ng cầự n thíù cuữ ng khôô ng dệẫ  đệể  chự viự hiệểu đựớự c trông
môôự t chôế c môôự t lầớ t. Nệếu chự viự côớ  thệể  đôự c sầớ ch, côớ  thệể  hôự c
Phầớp, côớ  hiệểu biệế t nhầế t điựnh rôầ i, sầu đôớ  chự viự đệến hôở i tôô i
môôự t sôế  việôự c mầù  côớ  ýớ  nghíữầ đôế i vớớ i việôự c đệầ  cầô cuở ầ chự viự,
thíù tôô i thầếý rầằng mớớ i lầù  côớ  íớch chô chự viự bầế t luầôự n lầù  vệầ
hôự c tầôự p hầý tu luýệôựn. Tôô i cầởm thầếý rầằng ngầùý hôô m nầý cớ
duýệôn đầữ  chíớn muôầ i, nệôn tôô i liệần đệến.
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Tôô i  biệế t  rầằng môôự t  bôôự  phầôự n  ngôầ i  đầôý  vầẫn chựầ hôự c;
môôự t  bôôự  phầôự n vầẫn chíở  lầù  luýệôựn đôôự ng tầớ c, chựầ chuớ  trôự ng
hôự c Phầớp; môôự t bôôự  phầôự n thíù hôự c tôế t hớn môôự t chuớ t. Tầự i sầô
tôô i ýệôu cầầu môự i ngựớù i cựớ  phầở i hôự c Phầớp? Bớở i víù trông đôớ
côớ  môôự t quần hệôự  nhự thệế  nầùý. Môự i ngựớù i biệế t rầằng ớở  Trung
Quôế c,  khíớ  côô ng đựớự c phôể  cầôự p  nới xầữ  hôôự i  ngựớù i  thựớù ng
trệôn diệôựn rôôự ng vớớ i liựch sựở  hớn 20 nầặm, lệôn thầùnh cầô trầùô
vầùô giầi đôầự n giựữ ầ vầù  cuôế i thớù i “đầự i cầớ ch mầự ng vầặn hôầớ”.
Nhựng xựầ nầý khôô ng ầi giầởng ‘khíớ côô ng’ rôế t cuôôự c lầù  gíù;
môôự t sôế  côô ng nầặng xuầế t hiệôựn trông khíớ côô ng; xuầế t hiệôựn môôự t
sôế  hiệôựn  tựớự ng  mầù  khôầ  hôự c  hiệôựn  đầự i  khôô ng  giầở i  thíớch
đựớự c, rôế t cuôôự c đôớ  lầù  gíù thíù cuữ ng khôô ng côớ  ầi giầởng. Vầôự ý thíù
muự c đíớch khíớ côô ng xuầế t hiệôựn lầù  gíù? Điệầu nầùý cầùng íớt ngựớù i
biệế t. Trông liựch sựở  chựầ tựù ng xuầế t hiệôựn khíớ côô ng, tầự i sầô
hôô m nầý xuầế t hiệôựn khíớ côô ng nầùý? Hớn nựữ ầ lầù  môôự t việôự c tu
luýệôựn truýệần trông xầữ  hôôự i. Tầự i sầô nhự thệế? Rầế t íớt ngựớù i
biệế t tầự i  sầô. Đựớng nhiệôn khi khíớ  côô ng mớớ i phôể  cầôự p tầự i
Trung Quôế c, côớ  rầế t nhiệầu khíớ côô ng sự rầế t tôế t đầữ  bựớớ c rầ,
hôự  chíở biệế t rầằng muự c đíớch lầùm việôự c nầùý lầù  víù sựớ c khôở ệ cuở ầ
ngựớù i dầôn mầù  lầùm chuớ t việôự c tôế t. Chíở lầù  suý nghíữ vầù  nhầôự n
thựớ c đớn giầởn vầôự ý thôô i.

Khíớ côô ng tuý phôể  cầôự p thớù i giần rầế t lầôu rôầ i, mầếý chuự c
nầặm rôầ i, [nhựng] vầẫn chựầ ầi biệế t hầùm nghíữầ chầôn thựự c
cuở ầ khíớ côô ng lầù  gíù. Víù vầôự ý trông cuôế n «Chuýệển Phầớp Luầôn»
tôô i đầữ  việế t môôự t sôế  hiệôựn tựớự ng trông giớớ i khíớ côô ng vầù  tầự i
sầô khíớ côô ng lựu truýệần trông xầữ  hôôự i ngựớù i thựớù ng, muự c
đíớch cuôế i cuù ng cuở ầ khíớ côô ng lầù  đệể  lầùm gíù, đệầu đầữ  việế t trông
cuôế n sầớ ch nầùý rôầ i. Víù vầôự ý cuôế n sầớ ch nầùý lầù  môôự t tầớ c phầểm
mầng tíớnh hệôự  thôế ng vầù  côớ  thệể  giuớ p côn ngựớù i tu luýệôựn.
Nhiệầu ngựớù i đầữ  đôự c sầớ ch nhiệầu lựớự t, hôự  côớ  thệể  nhầôự n thầếý
môôự t đầặự c điệểm: Bầế t kệể  chự viự đôự c cuôế n sầớ ch nầùý bầô nhiệôu
lựớự t,  chự viự  đệầu cầởm thầếý dựớù ng nhự côớ  cầởm giầớ c mớớ i
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mệở ; bầế t kệể  chự viự xệm bầô nhiệôu lựớự t, tầự i cuù ng môôự t cầôu
nôớ i chự viự đệầu côớ  nhầôự n thựớ c khầớ c nhầu; bầế t kệể  chự viự xệm
bầô nhiệôu lựớự t, đệầu cầởm thầếý rầằng bệôn trông vầẫn côù n rầế t
nhiệầu nôôự i hầùm chựầ nhíùn rầ. Vầôự ý thíù tầự i sầô lầự i thệế? Chíớnh
lầù  víù tôô i đầữ  quý nầựp môôự t cầớ ch hệôự  thôế ng rầế t nhiệầu nhựữ ng
điệầu đựớự c côi lầù  thiệôn cớ nhự côn ngựớù i côớ  thệể  tu luýệôựn,
côn ngựớù i tu luýệôựn nhự thệế  nầùô, đầặự c tíớnh cuở ầ vuữ  truự , v.v.,
việế t vầù ô trông cuôế n sầớ ch nầùý. Đôế i vớớ i ngựớù i tu luýệôựn thíù
côớ  thệể  giuớ p hôự  việôn mầữn,  bớở i  víù  liựch sựở  tựù  xựầ tớớ i  nầý
chựầ côớ  ầi lầùm việôự c nầùý. Côớ  nhiệầu ngựớù i xệm sầớ ch xông
cầởm thầếý côớ  rầế t nhiệầu điệầu lầù  thiệôn cớ, côớ  rầế t nhiệầu điệầu
lầù  bíớ mầôự t trông bíớ mầôự t, nhựữ ng gíù xựầ nầý chựầ tựù ng chô
nhầôn lôầự i biệế t, nhựữ ng gíù nhầôn lôầự i xựầ nầý khôô ng côớ  khầở
nầặng  biệế t,  thíù  tôô i  đệầu  tiệế t  lôôự  rầ  trông  cuôế n  sầớ ch  nầùý.
Đựớng nhiệôn tôô i lầùm vầôự ý lầù  côớ  muự c đíớch cuở ầ tôô i. Nệếu môôự t
ngựớù i tựự  ýớ  tiệế t lôôự  thiệôn cớ, lầùm nhựữ ng việôự c nầùý môôự t cầớ ch
vôô  trầớ ch nhiệôựm, đệm Lýớ  rầế t cầô tầầng nầùý nhự lầù  lýớ  luầôự n
thôô ng thựớù ng mầù  giầởng chô ngựớù i bíùnh thựớù ng nghệ, thíù
viự ầếý tựớng đựớng lầù  tiệế t lôôự  thiệôn cớ, viự ầếý tựớng đựớng
lầù  lầùm việôự c xầếu, vầôự ý thíù viự ầếý nhầế t điựnh sệữ  gầặự p bầớô ựớ ng.

Tôô i lầùm việôự c nầùý lầù  côớ  muự c đíớch. Môôự t lầù , tựù  tầầng thựớ
rầế t nôô ng cầự n mầù  giầởng, tôô i thầếý rầế t nhiệầu ngựớù i thôô ng quầ
luýệôựn khíớ côô ng nhiệầu nầặm, biệế t rầằng khíớ côô ng côớ  nôôự i hầùm
rầế t cầô, cuữ ng biệế t rầằng côớ  thệể  đựầ ngựớù i tầ tu luýệôựn lệôn
cầởnh  giớớ i  rầế t  cầô,  thầôự m  chíớ  giuớ p  ngựớù i  tầ  việôn  mầữn.
Nhựng khôể  nôẫ i hôự  tíùm khôô ng thầếý phựớng phầớp tu luýệôựn
chầôn  chíớnh  nhự thệế  nầùý,  mầù  khíớ  côô ng  bíùnh  thựớù ng  lầự i
thuôôự c  vệầ  thựớ  chựữ ầ  bệôựnh  khôở ệ  ngựớù i,  tu  luýệôựn  khôô ng
đựớự c. Vầôự ý nệôn rầế t nhiệầu ngựớù i bệùn đệến chuù ầ lầùm cự sýữ,
bầớ i hôầù  thựớự ng lầùm thầầý. Đựớng nhiệôn giầởng đệến đầôý, tôô i
nhầắ c đệến môôự t cầôu mầù  Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni tựù ng giầởng lầù
đệến  thớù i  kýù  mầự t  Phầớp thíù  Phầớp  cuở ầ  ÔÔ ng khôô ng thệể  đôôự
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nhầôn đựớự c nựữ ầ; đầôý lầù  điệầu Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni giầởng;
bớở i  víù  việôự c nầùý lầù  dô rầế t  nhiệầu nguýệôn nhầôn tầự ô thầùnh.
Chô nệôn nhiệầu ngựớù i bầế t kệể  lầù  chự viự tu trông chuù ầ hầý
trông khíớ côô ng nhự thệế  nầùô, chự viự cuữ ng cầởm thầếý míùnh
khôô ng hệầ  đầắ c đựớự c gíù, khôô ng hệầ  thầặng hôầ, cuữ ng thựự c sựự
khôô ng đựớự c đệầ  cầô. Bớở i  vầôự ý tôô i  thầếý môự i ngựớù i côớ  tầôm
hựớớ ng thựớự ng, nhựng khôể  nôẫ i khôô ng tíùm đựớự c đựớù ng rầ,
tôô i cầởm thầếý môự i ngựớù i rầế t khôể . Dô đôớ  tôô i muôế n thầôự t sựự
đựầ  ngựớù i  muôế n  đầắ c  Phầớp  lệôn  cầô  tầầng.  Đầôý  lầù  môôự t
nguýệôn nhầôn chuở  ýệếu.

Nhựng chíớnh Phầớp hệẫ  truýệần rầ lầù  phầở i ýệôu cầầu tầôm
vầù  đầự ô đựớ c ngựớù i tầ thầặng hôầ trớở  lầự i, ýệôu cầầu ngựớù i tầ
hựớớ ng thiệôựn. Nhự vầôự ý ýệôu cầầu đôế i vớớ i ngựớù i tu luýệôựn phầở i
vựớự t quầ tiệôu chuầển đầự ô đựớ c cuở ầ ngựớù i thựớù ng, chô nệôn
chíớnh Phầớp lầù  côớ  íớch chô xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i. Đựớng nhiệôn côớ
rầế t  nhiệầu  ngựớù i  sầu khi  xệm cuôế n  sầớ ch nầùý,  hôự  khôô ng
nhầế t điựnh thầôự t sựự  côớ  thệể  tu luýệôựn, vầôự ý hôự  cuữ ng hiệểu đựớự c
đầự ô lýớ  lầùm ngựớù i. Tựù  đôớ  trớở  đi hôự  côớ  thệể  sệữ  lầùm ngựớù i tôế t,
hôự  tuý rầằng khôô ng thệể  tu luýệôựn thíù hôự  cuữ ng sệữ  lầùm ngựớù i
tôế t, nhự vầôự ý hôự  lầù  côớ  íớch chô xầữ  hôôự i. Môôự t khi chíớnh Phầớp
truýệần rầ thíù tầế t nhiệôn sệữ  nhự thệế . Thầôự t rầ nhựữ ng chíớnh
giầớô xuầế t hiệôựn trông cầớ c thớù i đầự i liựch sựở  trệôn thệế  giớớ i, víớ
duự  nhự Ki Tôô  giầớô, Thiệôn Chuớ ầ giầớô, Phầôự t giầớô, Đầự ô giầớô,
kệể  cầở  Dô Thầớ i  giầớô  đệầu  côớ  thệể  khiệến  nhầôn  tầôm hựớớ ng
thiệôựn, đôầ ng thớù i côớ  thệể  giuớ p nhựữ ng ngựớù i muôế n tu luýệôựn
chầôn  chíớnh  đầắ c  Phầớp,  côớ  thệể  tu  luýệôựn  việôn  mầữn;  giuớ p
nhựữ ng ngựớù i tầự m thớù i chựầ tu luýệôựn lệôn đựớự c trớở  thầùnh
ngựớù i rầế t tôế t trông xầữ  hôôự i ngựớù i thựớù ng, tầự ô rầ cớ duýệôn
sầu nầùý sệữ  tu trông tựớng lầi, chíớnh Phầớp lầù  nhự thệế .

Mầặự c  duù  chuớ ng tầ khôô ng phầở i  lầù  tôô n giầớô, nhựng tôô i
đầng  truýệần  nhựữ ng  điệầu  cầô  tầầng  cuở ầ  khíớ  côô ng,  chựớ
khôô ng phầở i khíớ côô ng thôô ng thựớù ng. Mầù  nôớ i thầẳng rầ khíớ
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côô ng cuữ ng khôô ng phầở i lầù  thựớ  nới ngựớù i thựớù ng đầôu. Khíớ
côô ng lầù  gíù? Khíớ côô ng chíớnh lầù  ‘tu luýệôựn’. Nhựng nôớ  lầù  tầầng
thựớ  thầếp nhầế t cuở ầ tu luýệôựn, bầô gôầ m cầở  Thầớ i Cựự c Quýệần
trông  đôớ .  Môự i  ngựớù i  đệầu  biệế t  Thầớ i  Cựự c  Quýệần  rầế t  tôế t,
nhựữ ng nầặm 1950 đầữ  lựu hầùnh rôôự ng rầữ i ớở  Trung Quôế c, dô
Trựớng  Tầm  Phông  đớù i  nhầù  Minh  truýệần  rầ.  Nhựng
nhựữ ng điệầu truýệần lựu lầự i chíở lầù  chiệôu thuầôự t vầù  đôôự ng tầớ c,
chựớ  khôô ng truýệần rầ tầôm phầớp, nghíữầ lầù  ÔÔ ng khôô ng lựu
lầự i  chô côn ngựớù i Phầớp chíở  đầự ô tu luýệôựn vầù  đệầ  cầô môẫ i
tầầng. Bớở i vầôự ý Thầớ i Cựự c Quýệần cuữ ng chíở côớ  thệể  giớớ i hầựn ớở
cầởnh giớớ i chựữ ầ bệôựnh khôở ệ ngựớù i kiầ thôô i, vầẫn khôô ng thệể
tu  luýệôựn  lệôn  tầầng  thựớ  cầô.  Mầặự c  duù  nôớ  lầù  điệầu  rầế t  tôế t,
nhựng  khôô ng  truýệần  tầôm  phầớp.  Thớù i  đôớ  côớ  tầôm  phầớp,
nhựng khôô ng lựu lầự i,  khôô ng lựu lầự i  chô hầôự u  nhầôn.  Côù n
Phầớp mầù  chuớ ng tôô i truýệần hôô m nầý đầữ  lầùm việôự c nầùý môôự t
cầớ ch côớ  hệôự  thôế ng rôầ i.

Đựớng nhiệôn  chuớ ng tầ  ớở  đầôý  côớ  khôô ng íớt  hôự c  việôn
mớớ i, côớ  ngựớù i nghệ côớ  thệể  cầởm thầếý tôô i giầởng rầế t cầô. Môự i
ngựớù i  biệế t  rầằng  cầớ c  tôô n  giầớô  đệầu  dầựý  ngựớù i  tầ  hựớớ ng
Thiệôựn,  cuữ ng lầù  đựầ ngựớù i  lệôn  thiệôn quôế c.  Vệầ  Phầôự t  giầớô,
đựớng nhiệôn thệế  giớớ i Cựự c Lầự c cuữ ng lầù  thiệôn quôế c. Trông
liựch sựở  thíù  Đầự i  Giầớ c Giầở  nầùô,  thầớnh nhầôn nầùô cuữ ng đệầu
giầởng lầùm thệế  nầùô đệể  ngựớù i tầ lầùm ngựớù i tôế t, đầự t tớớ i tiệôu
chuầển  cầởnh  giớớ i  cầô  hớn,  mớớ i  côớ  thệể  lệôn  thiệôn  quôế c;
nhựng đệầu khôô ng giầởng đầự ô lýớ  trông đôớ . Bớở i víù nhựữ ng viự
Đầự i Giầớ c Giầở  nhự Jệsus, Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni, Lầữô Tựở  v.v.
đệầu  xuầế t  hiệôựn  tựù  khôầởng 2.000 nầặm trựớớ c.  Vầôự ý  lầù  côn
ngựớù i  thớù i  đôớ  khầớ c vớớ i  côn ngựớù i  thớù i  nầý.  Côn ngựớù i
thớù i  đôớ  tự tựớở ng đớn nhầế t hớn, thuầần phầớ c hớn, thiệôựn
lựớng hớn; tự tựớở ng khôô ng phựớ c tầự p  thệế  nầùý.  Víù  trầự ng
thầớ i tự duý cuở ầ ngựớù i thớù i đôớ  lầù  khầớ c vớớ i hiệôựn nầý, nệôn
Phầớp  mầù  hôự  giầởng bầếý  giớù  lầù  côớ  tầớ c  duự ng,  nhựữ ng điệầu
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giầởng rầ thớù i bầếý giớù  lầù  hôầùn tôầùn côớ  thệể  khiệến ngựớù i tầ
việôn mầữn. Cuù ng thệô thớù i giần biệến đôể i, tự tựớở ng cuở ầ côn
ngựớù i hiệôựn nầý đầữ  biệến đôể i ngầùý cầùng phựớ c tầự p, phựớng
phầớp tự duý cuữ ng đầữ  phầớ t sinh biệến đôể i. Vầôự ý thíù  nhựữ ng
điệầu mầù  nhựữ ng Đầự i  Giầớ c  Giầở  nầùý truýệần trựớớ c đầôý,  côn
ngựớù i hiệôựn nầý khôô ng hiệểu đựớự c. Bớở i vầôự ý côn ngựớù i hiệôựn
nầý xệm nhựữ ng kinh sầớ ch kiầ đệầu cầởm thầếý khôô ng hiệểu
đựớự c hầùm nghíữầ chầôn chíớnh trông đôớ . Hôô m nầý mầặự c duù
tôô i  lầếý  híùnh thựớ c  khíớ  côô ng đệể  truýệần  Phầớp  nhựng môự i
ngựớù i đệầu biệế t tôô i đầng truýệần Phầôự t Phầớp. Côớ  ngựớù i nghíữ
rầằng: ‘ÔÔ ng truýệần Phầôự t Phầớp cuữ ng khôô ng giôế ng nhựữ ng lớù i
mầù  Phầôự t  Thíớch Cầ Mầôu Ni giầởng?’  Nệếu tôô i  duù ng lớù i  cuở ầ
Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni đệể  giầởng, thíù côn ngựớù i ngầùý nầý ầi
cuữ ng khôô ng hiệểu.  Lớù i  nôớ i  cuở ầ  Phầôự t  Thíớch Cầ Mầôu Ni lầù
ngôô n ngựữ  cuở ầ nhầôn lôầự i thớù i đôớ , nệôn ngựớù i thớù i đôớ  đệầu
hiệểu. Nhự vầôự ý hôô m nầý giầởng Phầôự t  Phầớp, thíù  phầở i  duù ng
ngôô n ngựữ  hiệôựn tầự i đệể  giầởng chô môự i ngựớù i thíù chự viự mớớ i
côớ  thệể  hiệểu. Côớ  ngựớù i lầự i nghíữ: ‘Nhựữ ng gíù ÔÔ ng giầởng cuữ ng
khôô ng phầở i lầù  kinh vầặn trông Phầôự t giầớô?’ Phầôự t Thíớch Cầ
Mầôu Ni phầở i  chầặng giầởng Phầớp mầù  sầớu viự  Phầôự t  nguýệôn
thuýở  đầữ  giầởng? Phầôự t Di Lầặự c nệếu hầự  thệế  thíù lầặự p lầự i nhựữ ng
lớù i mầù  Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni giầởng khôô ng? Điệầu mầù  tầế t cầở
cầớ c viự Giầớ c Giầở  đôôự  nhầôn giầởng rầ đệầu lầù  Phầớp mầù  bầởn thầôn
đầữ  chựớ ng ngôôự , truýệần rầ đôôự  nhầôn.

Trông cuôế n sầớ ch nầùý tôô i việế t rầế t nhiệầu điệầu liệôn quần
đệến  tu  luýệôựn.  Môôự t  ngựớù i  tu  luýệôựn  bầắ t  đầầu  tựù  ngựớù i
thựớù ng, môôự t mầự ch chô đệến khi chự viự việôn mầữn đệầu sệữ  côớ
Phầớp chíở  đầự ô chự viự  tu luýệôựn.  Tôô i  xầớ c thựự c đầữ  lầùm môôự t
việôự c  mầù  nhựữ ng ngựớù i đi trựớớ c xựầ nầý chựầ tựù ng lầùm,
truýệần rầ Đầự i  Phầớp cầặn bầởn cuở ầ vuữ  truự  lớớ n hớn, bầế t  kệể
chự viự côớ  giớở  hệế t sầớ ch tựù  xựầ đệến nầý ớở  trông hầý ngôầù i
nựớớ c đệầu khôô ng côớ  nhựữ ng điệầu nầùý. Đầự ô lýớ  mầù  tôô i giầởng
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rầ lầù  đầặự c tíớnh cuở ầ vuữ  truự , lầù  cầặn bầởn cuở ầ Phầôự t Phầớp, ÔÔ ng
thầôự t sựự  lầù  duù ng ngôô n ngựữ  cuở ầ tôô i đệể  đựầ ÔÔ ng biệểu đầự t rầ.
Rầế t nhiệầu ngựớù i sầu khi xệm sầớ ch đệầu côớ  suý nghíữ, cuữ ng
côớ  ngựớù i nôớ i: Thầầý Lýớ  Hôầ ng Chíớ côớ  hôự c vầến cầô thệế  nầùô?
ÔÔ ng  dựớù ng  nhự  bầô  gôầ m  rầế t  nhiệầu  phầự m  truù  côể  kim
trung ngôầự i, thiệôn vầặn, điựầ lýớ, liựch sựở , hôầớ  hôự c, vầôự t lýớ, vầôự t lýớ
thiệôn thệể , vầôự t lýớ  cầô nầặng lựớự ng, triệế t hôự c. Môự i ngựớù i cầởm
thầếý tri thựớ c cuở ầ Thầầý rầế t uýệôn bầớ c. Thầôự t rầ nệếu sô sầớnh
vớớ i hôự c vầến nới ngựớù i thựớù ng, tôô i cầởm thầếý côớ  phầần hôể
thệựn. Nhựng mầù  nhựữ ng lýớ  luầôự n nầùý chô duù  chự viự giớở  tầế t
cầở  sầớ ch trệôn thệế  giớớ i, chự viự  hôự c tầế t cầở  nhựữ ng môô n hôự c
trệôn thệế  giớớ i, thíù chự viự cuữ ng khôô ng hôự c đựớự c. Chự viự hôự c
tầế t cầở  hôự c vầến trệôn thệế  giớớ i, chự viự vầẫn lầù  ngựớù i thựớù ng.
Bớở i  víù  chự viự  chíớnh lầù  ngựớù i  trông tầầng thựớ  côn ngựớù i
nầùý,  chầẳng quầ nầắm đựớự c tri  thựớ c ngựớù i  thựớù ng nhiệầu
hớn mầù  thôô i,  vầẫn  lầù  ngựớù i  thựớù ng.  Côù n  đầự ô  lýớ  mầù  tôô i
giầởng rầ, điệầu mầù  tôô i giầởng rầ khôô ng phầở i  lầù  điệầu trông
tầầng thựớ  ngựớù i thựớù ng, lầù  điệầu vựớự t quầ bệầ  mầặự t tầầng thựớ
nầùý  cuở ầ  ngựớù i  thựớù ng.  Víù  vầôự ý  nhựữ ng  đầự ô  lýớ  trông  đôớ
khôô ng bầắ t nguôầ n tựù  tri thựớ c cuở ầ ngựớù i thựớù ng. Phầớp lầù
bầô quầớ t hệế t thầởý tri thựớ c cuở ầ vuữ  truự  cuữ ng nhự trông xầữ
hôôự i ngựớù i thựớù ng.

Tôô i duù ng ngôô n ngựữ  rầế t lầù  đớn giầởn dệẫ  hiệểu cuở ầ ngựớù i
thựớù ng vầù  khíớ  côô ng lầù  híùnh thựớ c tu luýệôựn thầếp nhầế t  đệể
biệểu hiệôựn hệế t thầởý Phầớp Lýớ  vuữ  truự  tựù  thầếp nhầế t đệến cầô
nhầế t. Sầu khi xệm xông cuôế n sầớ ch nầùý môôự t lầần, chự viự sệữ
phầớ t hiệôựn rầằng ÔÔ ng lầù  đầự ô lýớ  dầựý ngựớù i tầ lầùm ngựớù i tôế t
nhự thệế  nầùô; nệếu chự viự đôự c cuôế n sầớ ch nầùý môôự t lầần nựữ ầ,
khi đôớ  chự viự  sệữ  phầớ t hiệôựn điệầu ÔÔ ng tríùnh bầùý rôữ  rầ ầếý
khôô ng phầở i đầự ô lýớ  ngựớù i thựớù ng, ÔÔ ng lầù  môôự t cuôế n sầớ ch
vựớự t quầ tri thựớ c ngựớù i thựớù ng; nệếu chự viự côớ  thệể  xệm
bầ lầần chự viự  sệữ  phầớ t hiệôựn rầằng ÔÔ ng lầù  môôự t cuôế n ‘thiệôn
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thự’; nệếu chự viự  tiệếp tuự c đôự c lầự i  thíù  chự viự  sệữ  thầếý ýệôu
thíớch khôô ng thệể  rớù i tầý. ỞỞ  Trung Quôế c hiệôựn nầý côớ  ngựớù i
đầữ  đôự c hớn trầặm lầần rôầ i vầẫn đôự c tiệếp, hớn nựữ ầ viự ầếý hôầùn
tôầùn khôô ng thệể  đầặự t xuôế ng, nôôự i  hầùm bệôn trông quầớ  rôôự ng
lớớ n, cầùng đôự c cầùng nhiệầu, cầùng đôự c cầùng nhiệầu. Tầự i  sầô
vầôự ý? Mầặự c duù  tôô i đầữ  tiệế t lôôự  rầế t nhiệầu thiệôn cớ, nhựng trệôn
bệầ  mầặự t ngựớù i khôô ng tu luýệôựn khôô ng thệể  nhíùn rầ đựớự c. Chíở
côớ  ngựớù i tu luýệôựn, khi chự viự khôô ng ngựù ng đôự c sầớ ch, chự
viự  mớớ i  côớ  thệể  thầếý đựớự c nôôự i  hầùm trông đôớ .  Bớở i  víù  môôự t
ngựớù i khi đầng trông tu luýệôựn thíù viự ầếý đầng khôô ng ngựù ng
thầặng hôầ. Tầự i sầô bần đầầu chự viự cầởm thầếý cuôế n sầớ ch nầùý
lầù  giầởng đầự ô lýớ  lầùm ngựớù i tôế t nhự thệế  nầùô? Đôự c lầần thựớ
hầi thíù khôô ng thệế  nựữ ầ, viự ầếý liệần thầặng hôầ? Bớở i víù ngựớù i
muôế n tu luýệôựn, viự ầếý trựớớ c tiệôn phầở i đựớ ng tựù  cớ sớở  nầùý
cuở ầ ngựớù i thựớù ng đệể  tu luýệôựn lệôn. Dầần dầần đệầ  cầô tầôm
tíớnh cuở ầ viự ầếý, đầự t đệến tiệôu chuầển cầô hớn. Khi chự viự đầự t
đựớự c  tiệôu  chuầển cuở ầ  tầầng thựớ  nhầế t,  thíù  cầần côớ  Phầớp ớở
tầầng đôớ  tớớ i chíở đầự ô chự viự tu luýệôựn; chự viự đầự t đệến tầầng
thựớ  hầi, chự viự phầở i côớ  Phầớp cuở ầ tầầng thựớ  hầi chíở đầự ô chự
viự  tu luýệôựn trông cầởnh giớớ i đôớ .  Khi chự viự khôô ng ngựù ng
thầặng hôầ, vầôự ý thíù Phầớp nầùý tầự i cầởnh giớớ i đôớ  vầẫn phầở i côớ
thệể  chíở đầự ô chự viự tu luýệôựn, nghíữầ lầù  bầế t kệể  chự viự tu tớớ i
cầởnh giớớ i nầùô, vầẫn phầở i côớ  Phầớp cuở ầ tầầng đôớ  chíở đầự ô chự
viự tu luýệôựn, cuôế i cuù ng mớớ i côớ  thệể  việôn mầữn. Trông cuôế n
sầớ ch nầùý tôô i đầữ  bầô quầớ t tầế t cầở  nhựữ ng điệầu nầùý, bớở i vầôự ý
nệếu chự viự  chầôn tu thíù  chự viự  côớ  thệể  thầếý  đựớự c nhựữ ng
điệầu nầùý, côớ  thệể  chíở đầự ô chự viự tu luýệôựn lệôn trệôn. Nôôự i hầùm
trông cuôế n sầớ ch nầùý rầế t lầù  lớớ n, chự viự đôự c cầở  vầự n lầần vầẫn
côớ  thệể  chíở đầự ô chự viự tu luýệôựn, liệôn tuự c chô đệến khi chự viự
việôn mầữn.

Nôớ i đệến vầến đệầ  việôn mầữn, môự i ngựớù i đệầu biệế t Jệsus
giầởng rầằng: Côn tin tầ thíù  côớ  thệể  đệến thiệôn quôế c;  trông
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Phầôự t  giầớô  giầởng:  Tu Phầôự t  côớ  thệể  đệến  thệế  giớớ i  Cựự c  Lầự c.
Đựớng  nhiệôn  hôự  đệầu  giầởng  rầế t  đớn  giầởn,  khôô ng  nhầến
mầự nh côn ngựớù i thôô ng quầ tu luýệôựn thựự c tệế  thíù  mớớ i côớ
thệể  lệôn đựớự c. Nhựng thựự c chầế t tôô n giầớô cuữ ng lầù  tu luýệôựn.
Chíở lầù  Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni cuữ ng vầôự ý, Jệsus cuữ ng vầôự ý, đệầu
nhíùn  thầếý  môôự t  tíùnh  huôế ng,  bớở i  víù  trông  giớớ i  tu  luýệôựn
chuớ ng tầ côớ  môôự t cầôu nôớ i rầằng: ‘Tu tầự i tựự  kýở,  côô ng tầự i sự
phuự ’. Đầôý cuữ ng lầù  điệầu ngựớù i thựớù ng khôô ng biệế t. Ngựớù i
thựớù ng tựớở ng rầằng: Tôô i thôô ng quầ luýệôựn môôự t chuớ t đôôự ng
tầớ c, bầởn thầôn liệần côớ  thệể  tầặng côô ng lệôn cầô. Chuớ ng tôô i thầếý
thầôự t buôầ n cựớù i, hôầùn tôầùn khôô ng thệể  đựớự c. Đựớng nhiệôn,
nệếu chự viự muôế n tu luýệôựn, đựớự c sự phuự  thựự c sựự  phuự  trầớ ch
chự viự, cầếp lệôn thầôn chự viự rầế t nhiệầu lôầự i cớ chệế  nầùý, côù n
phầở i giệô vầù ô chô chự viự rầế t nhiệầu thựớ  giôế ng nhự giệô hầự t
giôế ng vầôự ý, thíù chự viự mớớ i côớ  thệể  tu luýệôựn xuầế t lầi. Hớn nựữ ầ
trông quầớ  tríùnh tu luýệôựn côù n cầần sự phuự  quầởn chự viự, bầởô
hôôự  chự viự, tiệôu trựù  nghiệôựp lựự c, giuớ p chự viự diệẫn hôầớ  côô ng,
thíù chự viự mớớ i côớ  thệể  tu luýệôựn lệôn. Trông tôô n giầớô khôô ng
giầởng tu luýệôựn, tầự i sầô thệế? Jệsus biệế t rầằng ‘nệếu côn tin tầ’
thíù côớ  thệể  tu luýệôựn lệôn đựớự c. Hiệôựn nầý tôô n giầớô khôô ng tu
luýệôựn đựớự c lầù  víù khôô ng hiệểu đựớự c hầùm nghíữầ chầôn chíớnh
cuở ầ nhựữ ng lớù i mầù  hôự  giầởng. Rầế t nhiệầu ngựớù i đệầu nghíữ: Tôô i
tin Jệsus, sầu trầặm tuôể i [quầ đớù i] thíù tôô i côớ  thệể  đệến thiệôn
quôế c. Môự i ngựớù i nghíữ xệm, chuớ ng tầ muôế n đệến thiệôn quôế c
thíù  đi nhự thệế  nầùô? Chuớ ng tầ mầng thệô tầôm cuở ầ ngựớù i
thựớù ng, thầế t  tíùnh luự c duự c cuở ầ chự viự,  cầớ c lôầự i  tầôm chầếp
trựớớ c, tầôm trầnh đầếu, tầôm hiệển thiự cuở ầ chự viự, nhựữ ng tầôm
khôô ng tôế t cuở ầ ngựớù i thựớù ng quầở  thầôự t quầớ  nhiệầu. Nệếu đựầ
chự viự lệôn côữ i Phầôự t, khôô ng chựù ng chự viự côù n trầnh nhầu
đầớnh nhầu vớớ i Phầôự t, bớở i víù tầôm ngựớù i thựớù ng cuở ầ chự viự
chựầ dựớ t bôở . Chự viự thầếý viự Đầự i Bôầ  Tầớ t nầùý thầôự t xinh đệựp,
khôô ng chựù ng  sệữ  khớở i  tầù  niệôựm,  điệầu  nầùý  côớ  đựớự c  phệớp
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khôô ng? Đựớng nhiệôn khôô ng đựớự c phệớp. Vầôự ý thíù phầở i vựớ t
bôở  hệế t tầôm chầếp trựớớ c, bầển thíởu, tầôm khôô ng tôế t cuở ầ chự viự
trông xầữ  hôôự i ngựớù i thựớù ng, chự viự mớớ i côớ  thệể  thầặng hôầ
lệôn  cầởnh  giớớ i  nầùý.  Tu côớ  thệể  đệến,  tíớn  cuữ ng  côớ  thệể  đệến
nhựng sầu khi sầớm hôế i [xựng tôôự i] thíù khôô ng đựớự c phầự m
phầở i lầần nựữ ầ, nhự thệế  thíù  sệữ  cầùng thầý đôể i cầùng tôế t, đầự t
đệến tiệôu chuầển cuở ầ thiệôn nhầôn thíù mớớ i côớ  thệể  đệến thiệôn
quôế c, thựự c rầ đầôý chíớnh lầù  tu luýệôựn.

Côớ  ngựớù i  nôớ i:  Tôô i  tin Jệsus thíù  tôô i  côớ  thệể  đệến thiệôn
quôế c.  Tôô i  nôớ i  khôô ng  thệể  đệến  đựớự c.  Tầự i  sầô  khôô ng  đệến
đựớự c? Bớở i víù côn ngựớù i hiệôựn nầý cuữ ng khôô ng hiệểu đựớự c
hầùm nghíữầ chầôn chíớnh trông lớù i Jệsus nôớ i. Jệsus lầù  ớở  tầầng
thựớ  Nhự Lầi, cuữ ng chíớnh lầù  Giầớ c Giầở  trông cầởnh giớớ i Phầôự t.
Hầùm nghíữầ  mầù  ÔÔ ng giầởng thíù  ngựớù i  thựớù ng khôô ng thệể
hiệểu đựớự c.  Chự viự  chíở  côớ  khôô ng ngựù ng tu thệô phựớng
phầớp cuở ầ ÔÔ ng thíù chự viự  mớớ i côớ  thệể  dầần dầần hiệểu đựớự c
hầùm nghíữầ mầù  ÔÔ ng giầởng. Víớ duự  Jệsus giầởng: Tin tầ, côn côớ
thệể  đệến thiệôn quôế c.  Thầôự t  rầ côn phầở i  chiệểu thệô đầự ô lýớ
lầùm ngựớù i tôế t mầù  tầ dầựý côn mầù  lầùm, mớớ i lầù  chầôn tíớn tầ,
côn mớớ i côớ  thệể  đệến thiệôn quôế c. Nệếu khôô ng ÔÔ ng ầếý giầởng
nhiệầu nhự thệế  đệể  lầùm gíù?! Khi chự viự sầớm hôế i chự viự cầởm
thầếý chự viự lầùm rầế t tôế t, tầôm thầớ i rầế t tôế t. Nhựng chự viự rầ
khôở i  cựở ầ  giầớô  đựớù ng,  chự  viự  lầự i  thíớch  gíù  lầùm  nầếý,  nới
ngựớù i  thựớù ng  chự  viự  côù n  lầùm  khôô ng  tôế t  bầằng  ngựớù i
thựớù ng, chự viự  lệôn thiệôn quôế c thệế  nầùô? Cầớ i  tầôm đôớ  cuở ầ
chự viự  hôầùn tôầùn chựầ đựớự c đệầ  cầô. Bớở i víù  Jệsus giầởng:
Côn tin tầ, côn côớ  thệể  đệến thiệôn quôế c. Chíớnh lầù  chự viự tin
ÔÔ ng, chự viự phầở i lầùm thệô nhựữ ng gíù mầù  ÔÔ ng giầởng mớớ i lầù
tin thựự c sựự , đuớ ng khôô ng? Trông cầớ c tôô n giầớô khầớ c cuữ ng lầù
đầự ô lýớ  nầùý.

Ngựớù i đớù i sầu lầếý môôự t sôế  lớù i mầù  Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu
Ni giầởng tầôự p hớự p lầự i rôầ i việế t thầùnh kinh thự. Vệầ  sầu nầùý

10 Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]



ngựớù i tầ côi rầằng đôự c đựớự c bầô nhiệôu kinh sầớ ch vầù  nầắm
đựớự c bầô nhiệôu kiệến thựớ c Phầôự t giầớô lầù  tu luýệôựn rôầ i. Thựự c
rầ khi Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni tầự i thệế  hôầùn tôầùn khôô ng côớ
kinh thự. Mầù  kinh thự lầù  500 nầặm sầu mớớ i đựớự c tầôự p hớự p
hệôự  thôế ng lầự i,  đầữ  hôầùn tôầùn thôầớ t  lý khôở i  nhựữ ng lớù i  mầù
Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni giầởng luớ c đựớng thớù i. Nhựng khi ầếý
cuữ ng chíở côớ  thệể  chô côn ngựớù i biệế t nhiệầu đệến vầôựý, nhiệầu
quầớ  cuữ ng khôô ng đựớự c, đầôý cuữ ng lầù  tầế t nhiệôn. Phầôự t Thíớch
Cầ Mầôu Ni cuôế i đớù i cuôế i cuù ng nôớ i: Tầ suôế t đớù i nầùý chựầ
giầởng Phầớp nầùô cầở . Bớở i víù Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni quầở  thầôự t
chựầ  giầởng  Phầớp  cuở ầ  vuữ  truự  nầùý,  chựầ  giầởng  đầặự c  tíớnh
Chầôn-Thiệôựn-Nhầẫn nầùý trông xầữ  hôôự i ngựớù i thựớù ng, hôầặự c lầù
biệểu hiệôựn tầự i  tầầng thựớ  Nhự Lầi cuở ầ ÔÔ ng.  Thựự c sựự  chựầ
giầởng! Vầôự ý thíù  điệầu Phầôự t  Nhự Lầi giầởng lầù  gíù?  Điệầu ÔÔ ng
giầởng lầù  nhựữ ng điệầu mầù  ôô ng đầữ  chựớ ng ngôôự  trông tu luýệôựn
ớở  đớù i  trựớớ c  vầù  môôự t  sôế  tíùnh  híùnh  cuở ầ  tu  luýệôựn  trông
chuýệển  sinh đớù i  trựớớ c,  cầôu  chuýệôựn  tu  luýệôựn  vầù  nhựữ ng
nhầôự n thựớ c cuở ầ ÔÔ ng vệầ  môôự t sôế  biệểu hiệôựn cuự  thệể  cuở ầ Phầớp.
Kinh sầớ ch [Phầôự t giầớô] lầù  thíởnh thôầởng đựớự c chíởnh lýớ, bớở i
vầôự ý cuữ ng khôô ng hệôự  thôế ng. Vầôự ý thíù ngựớù i đớù i sầu tầự i sầô lầự i
côi lớù i Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni giầởng lầù  Phầôự t Phầớp? Môôự t mầặự t
thíù đầôý lầù  nhầôự n thựớ c cuở ầ côn ngựớù i; mầặự t khầớ c thíù bớở i víù
Thíớch Cầ Mầôu Ni lầù  Phầôự t, bớở i vầôự ý lớù i ÔÔ ng giầởng rầ côớ  mầng
thệô Phầôự t tíớnh. Đôế i vớớ i côn ngựớù i lớù i nôớ i côớ  mầng thệô
Phầôự t  tíớnh chíớnh lầù  môôự t  tầầng Phầôự t  Lýớ  rôầ i,  chíớnh lầù  Phầôự t
Phầớp. Nhựng ÔÔ ng thựự c sựự  khôô ng hệầ  giầởng môôự t  cầớ ch hệôự
thôế ng  vệầ  nguýệôn  lýớ  tu  luýệôựn,  đầặự c  tíớnh  cuở ầ  vuữ  truự ,  côn
ngựớù i tầự i sầô sệữ  đệầ  cầô lệôn, v.v. Thựự c sựự  khôô ng giầởng xuầế t
lầi! Bớở i vầôự ý tôô i nôớ i tôô i lầùm việôự c mầù  tiệần nhầôn chựầ lầùm, tôô i
đầữ  mớở  môôự t cầớnh cựở ầ lớớ n, tôô i lầùm môôự t việôự c lớớ n hớn, chíớnh
lầù  tôô i đệm tầế t cầở  nhựữ ng đầự ô lýớ  tu luýệôựn, nhầôn tôế  việôn mầữn
đệầu giầởng xuầế t lầi, hớn nựữ ầ côù n giầởng rầế t hệôự  thôế ng. Đầôý
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chíớnh lầù  tầự i sầô viự Thầần rầế t cầô nôớ i rầằng: Ngầù i đầữ  lựu lầự i
chô côn ngựớù i môôự t chiệếc thầng lệôn trớù i —«Chuýệển Phầớp
Luầôn».

ỞỞ  đầôý khôô ng phầở i lầù  nôớ i tôô i sô vớớ i Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu
Ni  nhự  thệế  nầùý  thệế  kiầ,  tôô i  khôô ng  côớ  cầớ i  tầôm  nầùý,  tôô i
khôô ng trông cầớ i  tíùnh cuở ầ ngựớù i  thựớù ng, khôô ng côớ  chầếp
trựớớ c đôế i vớớ i dầnh lớự i thệế  giần. Tôô i đầữ  truýệần điệầu nầùý rầ
thíù tôô i phầở i côớ  trầớ ch nhiệôựm vớớ i chự viự, tôô i phầở i giầởng rôữ
đầự ô lýớ  nầùý chô chự viự. Tôô i khôô ng ýệôu cầầu điệầu gíù ớở  chự viự,
tôô i sệữ  khôô ng xin môôự t đôầ ng tiệần cuở ầ chự viự, tôô i chíở dầựý chự
viự  hựớớ ng thiệôựn.  Côớ  ngựớù i  hôở i  tôô i,  nôớ i  rầằng:  Thựầ Thầầý,
Thầầý dầựý  chuớ ng côn nhiệầu thựớ  thệế  nầùý,  chô chuớ ng côn
nhiệầu thệế  nầùý, Thầầý cầầu điệầu gíù ầự ? Tôô i nôớ i: Tôô i khôô ng cầầu
điệầu gíù cầở . Tôô i đệến lầù  đệể  đôôự  chự viự, tôô i cầần cầớ i tầôm hựớớ ng
thiệôựn cuở ầ chự viự, côớ  thệể  đệầ  cầô lệôn. Bớở i víù chuớ ng tôô i thầếý
rầằng côn ngựớù i  ầếý,  lầùm ngựớù i  khôô ng phầở i  lầù  muự c  đíớch.
Côn ngựớù i hiệôựn nầý đệầu mệô  trông cầớ i hiệôựn thựự c giầở  cuở ầ xầữ
hôôự i  ngựớù i thựớù ng, chô rầằng: lầùm ngựớù i lầù  phầở i  lầùm thệế
nầùý. Đầặự c biệôự t lầù  quần niệôựm đầự ô đựớ c cuở ầ xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i
hiệôựn  nầý trựớự t  dôế c  môôự t  cầớ ch thầởm hầự i.  Môự i  ngựớù i  đệầu
trựớự t  xuôế ng thệô dôù ng chầởý  lớớ n  nầùý,  tôầùn  xầữ  hôôự i  đầng
trựớự t dôế c. Chô nệôn ầi cuữ ng khôô ng biệế t míùnh đầng trựớự t
xuôế ng. Côớ  ngựớù i cầởm thầếý bầởn thầôn tôế t hớn ngựớù i khầớ c
môôự t chuớ t liệần chô rầằng míùnh lầù  ngựớù i tôế t. Thầôự t rầ chự viự
đầng duù ng cầớ i tiệôu chuầển trựớự t dôế c kiầ đệể  đô lựớù ng chíớnh
míùnh,  đệầu  lầù  trông cầớ i  khôô ng  tôế t  mầù  mầự nh hớn ngựớù i
khầớ c môôự t chuớ t. Nệếu chự viự  côớ  thệể  tu luýệôựn, chự viự  quầý
đầầu lầự i  cầởnh giớớ i  cuở ầ xầữ  hôôự i  nhầôn lôầự i  nguýệôn lầi,  chựầ
cầần quầớ  cầô, chự viự quầý đầầu lầự i nhíùn côn ngựớù i vầù  xầữ  hôôự i
nhầôn lôầự i hôô m nầý sệữ  phầớ t hiệôựn thầếý rầế t đầớng sớự ! Thựự c sựự
rầế t đầớng sớự ! Chự viự [sệữ ] thầếý nhầôn lôầự i hiệôựn nầý thựự c sựự
lầù  thầôự p ầớ c cầôu tôầùn.
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Cầớc viự Đầự i Giầớ c Giầở  trệôn trớù i, Phầôự t cuữ ng vầôựý, Đầự ô cuữ ng
vầôự ý, Thầần cuữ ng vầôự ý, hôự  đầữ  khôô ng côù n côi ngựớù i ngầùý nầý
lầù  ngựớù i nựữ ầ. Cầôu nầùý nôớ i dựớù ng nhự hới tuýệôự t đôế i môôự t
chuớ t, đựớng nhiệôn vầẫn côớ  ngựớù i tôế t. Nhựng cầớ i mầù  hôự  nôớ i
đệến lầù  cầở  nhầôn lôầự i, trệôn diệôựn rôôự ng, thựự c sựự  lầù  nhự thệế .
Ngầùý xựầ khi ngựớù i tầ lệôn chuù ầ, vầùô giầớô đựớù ng sầớm hôế i,
cầởm thầếý Jệsus, ngựớù i trệôn thiệôn quôế c thựự c sựự  đầng lầắng
nghệ hôự  nôớ i, hớn nựữ ầ trông đầầu sệữ  côớ  tiệếng trầở  lớù i cầởm
ựớ ng, giôế ng nhự trầở  lớù i chô cầôu hôở i cuở ầ hôự . Nhựng ngựớù i
ngầùý nầý sệữ  khôô ng cầởm thầếý nhự thệế , ngựớù i bầớ i Phầôự t cuữ ng
khôô ng nhíùn thầếý sựự  tôầ n tầự i cuở ầ Phầôự t. Tầự i sầô vầôự ý? Bớở i víù
ngựớù i  cuở ầ xầữ  hôôự i  nhầôn lôầự i  cầùng ngầùý cầùng khôô ng ngôôự ,
ngựớù i cuở ầ xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i cầùng ngầùý cầùng bầự i hôầự i, vầôự ý
thíù Thầần cuữ ng khôô ng quầởn nựữ ầ. Bớở i víù côn ngựớù i hiệôựn đầự i
nghiệôựp  lựự c  rầế t  lớớ n,  cầùng ngầùý cầùng khôô ng ngôôự ,  khi  lầùm
chuýệôựn xầếu rôầ i hôự  gầặự p bầớ ô ựớ ng, thíù hôự  chô lầù  ngầẫu nhiệôn.
Tôô i thầếý rầằng, mầặự c duù  tiệôu chuầển đầự ô đựớ c nhầôn lôầự i trựớự t
xuôế ng  rầế t  thầởm  hầự i,  nhựng  côn  ngựớù i  đệầu  trựớự t  thệô
dôù ng chầởý lớớ n ầếý mầù  khôô ng tựự  biệế t. Phầôự t tíớnh, bầởn tíớnh
cuở ầ môôự t  vầù i  ngựớù i  vầẫn côù n,  quầ nhựữ ng nầặm tôô i  truýệần
côô ng, côớ  rầế t nhiệầu ngựớù i tu luýệôựn lệôn đựớự c, hớn nựữ ầ tầầng
thựớ  tu luýệôựn rầế t cầô. Côớ  ngựớù i đầữ  khầi ngôôự , côớ  ngựớù i đầng
trông tiệôựm ngôôự , côớ  ngựớù i đầng trông quầở  viự mầù  tu luýệôựn.
Tôô i cầởm thầếý rầế t vui, tôô i lầùm việôự c nầùý khôô ng vôô  íớch. Tôô i côớ
trầớ ch nhiệôựm vớớ i  côn ngựớù i,  côớ  trầớ ch nhiệôựm vớớ i  xầữ  hôôự i,
thiệôn cớ nầùý tôô i cuữ ng khôô ng tiệế t lôôự  vôô  íớch, giuớ p côn ngựớù i
tu luýệôựn lệôn.

Vầến đệầ  tôô i vựù ầ giầởng lầù  nôớ i rầằng muự c đíớch côn ngựớù i
sôế ng khôô ng phầở i đệể  lầùm ngựớù i, giầởng rầ rầế t nhiệầu ngựớù i
côớ  thệể  vầẫn khôô ng hiệểu lầắm, hôự  chô rầằng côn ngựớù i chíớnh
lầù  nệôn sôế ng nhự thệế . Phầở i rôầ i, khi chự viự sinh rầ tựù  thầi
mệự  thíù môự i ngựớù i đệầu giôế ng nhầu, khôô ng nhíùn thầếý rầằng
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côù n côớ  sựự  tôầ n tầự i cuở ầ khôô ng giần khầớ c, vầôự ý thíù cuữ ng khôô ng
tin. Hớn nựữ ầ côn ngựớù i hiệôựn tầự i quầớ  tin vầùô khôầ hôự c hiệôựn
đầự i, mầù  khôầ hôự c hiệôựn đầự i lầự i lầù  khôô ng việôn mầữn, khôô ng
hôầùn thiệôựn. Trông vuữ  truự  nầùý tríùnh đôôự  nhầôự n thựớ c cuở ầ nôớ
rầế t nôô ng cầự n, nghíữầ lầù  rầế t thầếp, lầù  môôự t thựớ  nhự thệế . Vầôự ý
thíù côn ngựớù i quầớ  tin vầùô nôớ  sệữ  khiệến chô côn ngựớù i đôế i
mầặự t  vớớ i  nguý hiệểm lớớ n nhầế t:  chíớnh lầù  đầự ô đựớ c cuở ầ côn
ngựớù i sệữ  biự phầớ  huýở  triệôự t đệể . Chô nệôn thệế  giớớ i phíớầ trệôn sệữ
khôô ng côi ngựớù i khôô ng côớ  quần niệôựm đầự ô đựớ c lầù  ngựớù i
nựữ ầ! Bớở i  víù  khôô ng chíở  ngựớù i lầù  côớ  ngôầự i  híùnh cuở ầ nhầôn
lôầự i, quýở, khíở, tinh tinh đệầu côớ  môôự t bôôự  nầữô, côớ  tựớ  chi tôầ n
tầự i. Víù vầôự ý gôự i lầù  côn ngựớù i lầù  víù ngựớù i sôế ng trệôn thệế  giần
hôự  phầở i côớ  quý phầự m đầự ô đựớ c cuở ầ ngựớù i, côớ  sựự  tôầ n tầự i cuở ầ
tiệôu chuầển đầự ô đựớ c côn ngựớù i, côớ  híùnh thựớ c sinh tôầ n cuở ầ
côn ngựớù i. Lý khầi khôở i nhựữ ng thựớ  nầùý thíù  Thầần khôô ng
côi ngựớù i lầù  ngựớù i nựữ ầ. Nhựng côn ngựớù i đệầu cầởm thầếý
bầởn thầôn nệôn sôế ng thệế  nầùô mớớ i tôế t,  nệôn phầớ t  triệển thệế
nầùô.  Nhựng  xầữ  hôôự i  nhầôn  lôầự i  dô  sinh  mệôựnh  cầô  tầầng
khôế ng chệế , nhầôn lôầự i khôô ng bầô giớù  côớ  thệể  đầự t đệến cầởnh
giớớ i cuở ầ Phầôự t thôô ng quầ kýữ  thuầôự t. Nệếu khôô ng thíù thựự c sựự
phầở i xầởý rầ đầự i chiệến tinh cầầu rôầ i! Bớở i vầôự ý khôô ng đệể  chô
kýữ  thuầôự t cuở ầ nhầôn lôầự i vớớ i tầôm trầnh đầếu, tầôm đôế  kýự, thầế t
tíùnh luự c duự c cầôu tôầùn đầự t đựớự c tiệôu chuầển cầô hớn.

Bôôự  nầữô ngựớù i côớ  hớn 70% chựầ duù ng đệến, ý hôự c hiệôựn
đầự i  cuữ ng đầữ  nhầôự n thựớ c đựớự c điệểm nầùý. Tầự i  sầô vầôự ý? Tríớ
huệôự  cuở ầ nhầôn lôầự i biự  ựớ c chệế , vầôự ý tầự i sầô Phầôự t côớ  tríớ  huệôự
lớớ n, đầự i thầần thôô ng? Tầự i sầô điệầu gíù ÔÔ ng cuữ ng côớ  thệể  biệế t?
Đầự i tríớ đầự i huệôự ? Chíớnh lầù  đầự ô lýớ  mầù  tôô i vựù ầ mớớ i giầởng. Côớ
ngựớù i nôớ i kiệến thựớ c khôầ hôự c đệầ  cầôự p trông cuôế n sầớ ch nầùý
cuở ầ tôô i rầế t rôôự ng! Thầầý hầẳn phầở i lầù  ngựớù i côớ  rầế t nhiệầu kiệến
thựớ c, hôự c rầế t nhiệầu trựớù ng đầự i hôự c? Tôô i khôô ng côớ . Tầự i sầô?
Điệểm khầớc biệôự t giựữ ầ tôô i vầù  môự i ngựớù i chíớnh lầù  bôôự  nầữô cuở ầ
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tôô i đựớự c khầi mớở  tôầùn bôôự , côù n chự viự thíù khôô ng. Bớở i víù ớở
thệế  giần nầùý, bầế t kệể  lầù  triệế t hôự c cuữ ng vầôự ý, thiệôn vầặn hôự c
cuữ ng vầôự ý, vầôự t lýớ, hôầớ  hôự c, liựch sựở  nhầôn lôầự i v.v. môự i ngựớù i
cầởm thầếý rầế t phựớ c tầự p, thầôự t rầ nôớ  rầế t đớn giầởn, đệầu lầù  chuớ t
xíớu  nhựữ ng thựớ  thầếp  nhầế t  cuở ầ  nhầôn  lôầự i  trông phầự m vi
Phầôự t  Phầớp,  đệầu  lầù  môôự t  cầớ i  Lýớ,  chíớnh  lầù  điệầu  đựớự c  tầự ô
thầùnh tựù  đầặự c tíớnh vuữ  truự  nầùý vầù  híùnh thựớ c cuở ầ tầầng thựớ
tôầ n tầự i vầôự t chầế t nầùý, chíớnh lầù  điệểm nầùý. Nhựng tríớ huệôự  cuở ầ
nhầôn lôầự i  khôô ng dung nầựp đựớự c nôớ ,  bớở i  víù  đầự i  nầữô cuở ầ
côn ngựớù i biự  phông bệế , khôô ng dung nầựp đựớự c. Vầôự ý lầùm
sầô  đầôý?  Nệếu  muôế n  biệế t  nhiệầu  hớn,  nầữô  ngựớù i  cuữ ng
khôô ng chựớ ầ đựớự c, vầôự ý chíớnh lầù  chự viự hôự c vầôự t lýớ,  chự viự
hôự c hôầớ  hôự c, chự viự hôự c thiệôn vầặn, chự viự hôự c vầôự t lýớ  cầô
nầặng lựớự ng, chự viự hôự c triệế t hôự c, chự viự hôự c liựch sựở , chự viự
hôự c cầớ i nầùý, chự viự hôự c cầớ i kiầ. Mầù  dầẫu lầù  kiệến thựớ c cuở ầ
môôự t  môô n  nhự thệế ,  bầởn  thầôn  côn ngựớù i  côù n  khôô ng thệể
nầắm đựớự c hệế t trông môôự t đớù i, víù vầôự ý tri thựớ c cuở ầ nhầôn lôầự i
lầù  rầế t đầớng thựớng.

Tôô i vựù ầ mớớ i giầởng rôầ i, kiệến thựớ c chự viự hôự c nhiệầu đệến
mầếý, duù  chự viự lầùm giầớô sự, giầởng việôn ớở  đầự i hôự c, côù n côớ
dầnh vôự ng đệến đầôu, nhựng vầẫn lầù  ngựớù i thựớù ng. Bớở i víù tri
thựớ c cuở ầ chự viự  chựầ vựớự t quầ tầầng thựớ  ngựớù i thựớù ng
nầùý, hớn nựữ ầ khôầ hôự c thựự c chựớ ng cuở ầ nhầôn lôầự i chuớ ng tầ
hiệôựn nầý lầù  khôô ng hôầùn thiệôựn.  Víớ  duự  hiệôựn nầý khôầ hôự c
khôô ng thệể  chựớ ng thựự c sựự  tôầ n tầự i cuở ầ Thầần, nôớ  khôô ng thệể
chựớ ng thựự c  sựự  tôầ n  tầự i  cuở ầ  khôô ng giần khầớ c.  Nôớ  khôô ng
nhíùn thầếý híùnh thựớ c  tôầ n tầự i  cuở ầ  sinh mệôựnh vầù  vầôự t  chầế t
khôô ng giần khầớ c; nôớ  cuữ ng khôô ng biệế t nhầôn lôầự i côớ  sựự  thệể
hiệôựn cuở ầ vầôự t chầế t đầự ô đựớ c trệôn thầôn thệể  ngựớù i; nôớ  cuữ ng
khôô ng biệế t nhầôn lôầự i côù n côớ  biệểu hiệôựn cuở ầ vầôự t chầế t nghiệôựp
lựự c bầô quầnh thầôn ngựớù i.  Vầôự ý côn ngựớù i đệầu tin khôầ
hôự c  hiệôựn  đầự i,  mầù  khôầ hôự c  hiệôựn  đầự i  khôô ng chựớ ng thựự c
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đựớự c nhựữ ng điệầu nầùý. Hớn nựữ ầ cựớ  nhầắ c đệến nhựữ ng việôự c
ngôầù i khôầ hôự c nhự đầự ô đựớ c thiệôựn ầớ c thíù đệầu chô lầù  mệô
tíớn, trệôn thựự c tệế  đôớ  chầẳng phầở i lầù  vung cầôý gầôự ý khôầ hôự c
hiệôựn  đầự i  đệể  đầớnh vầùô  điệầu  cầặn bầởn  nhầế t  cuở ầ  nhầôn lôầự i
chuớ ng tầ lầù  đầự ô đựớ c nhầôn lôầự i hầý sầô? Côớ  phầở i lầù  nhự vầôự ý
khôô ng? Bớở i víù nôớ  khôô ng thựù ầ nhầôự n cuữ ng khôô ng thệể  chựớ ng
thựự c sựự  tôầ n tầự i  cuở ầ đựớ c, nôớ  liệần nôớ i đôớ  lầù  mệô  tíớn. Quần
niệôựm đầự ô đựớ c cuở ầ nhầôn lôầự i nệếu thầôự t sựự  biự đầớnh chô biệến
mầế t,  thíù  côn  ngựớù i  khôô ng  côớ  cầôu  thuớ c  cuở ầ  tầôm  phầớp,
khôô ng côớ  quý phầự m đầự ô đựớ c,  côn ngựớù i  côớ  thệể  việôự c  gíù
cuữ ng dầớm lầùm, việôự c xầếu gíù cuữ ng dầớm lầùm, khiệến chô đầự ô
đựớ c nhầôn lôầự i khôô ng ngựù ng trựớự t xuôế ng. Đầôý chíớnh lầù  tầớ c
duự ng cuở ầ mầặự t khiệếm khuýệế t nhầế t cuở ầ khôầ hôự c.

Tôô i  đầữ  tựù ng giầởng rầằng môôự t  nhầù  khôầ hôự c côớ  thầùnh
tựự u,  viự  ầếý sệữ  khôô ng nhầôự n thựớ c môôự t  cầớ ch côế  chầếp giôế ng
nhự nhựữ ng ngựớù i duù ng tíùnh cầởm thầý chô lýớ  tríớ: côế  điựnh
khôầ hôự c hiệôựn đầự i vầùô môôự t cầớ i khung chệế t cựớ ng, vầù  chô
rầằng  nhựữ ng  gíù  ngôầù i  khôầ  hôự c  thựự c  chựớ ng  đệầu  khôô ng
phầở i lầù  khôầ hôự c. Môự i ngựớù i thựở  nghíữ xệm: Nhựữ ng thựớ  mầù
nhầôn lôầự i chựầ nhầôự n thựớ c đựớự c, khi chuớ ng tầ côớ  thệể  nhầôự n
thựớ c đựớự c bầằng phựớng phầớp khôầ hôự c, thíù nôớ  côớ  phầở i lầù
khôầ hôự c khôô ng? Nôớ  chầẳng phầở i đầữ  trớở  thầùnh khôầ hôự c
rôầ i  côù n  gíù.  Nhầôn  lôầự i  lầù  đầng khôô ng  ngựù ng  hôầùn  thiệôựn
chíớnh míùnh, khôô ng ngựù ng nhầôự n thựớ c lầự i mớớ i chíớnh míùnh,
bớở i vầôự ý khôầ hôự c mớớ i côớ  thệể  phầớ t triệển, cuôế i cuù ng thựự c sựự
nhầôự n thựớ c  đựớự c vuữ  truự .  Híùnh thựớ c phầớ t  triệển cuở ầ khôầ
hôự c  thựự c  chựớ ng hiệôựn  nầý phi  thựớù ng kệớm,  phi  thựớù ng
chầôự m chầự p. Thựự c sựự  giôế ng nhự lầù  ngựớù i muù  sớù  vôi, hôự
khôô ng nhầôự n thựớ c đựớự c híùnh thựớ c tôầ n tầự i vầôự t chầế t cuở ầ cầở
vuữ  truự , khôô ng nhầôự n thựớ c đựớự c sựự  tôầ n tầự i cuở ầ đầặự c tíớnh vuữ
truự . Vầôự ý mầù  hôự  sớù  thầếý môôự t điệểm nhựng lầự i chô đôớ  lầù  tôầùn
bôôự . Hôự  chíở sớù  đựớự c cầớ i chầôn côn vôi, hôự  nôớ i: ‘ÔỒ , khôầ hôự c
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lầù  thệế  nầùý, đầôý chíớnh lầù  khôầ hôự c thầôự t sựự  nhầôự n thựớ c đựớự c
sinh mệôựnh vầù  vầôự t chầế t’. Hôự  khôô ng nhíùn thầếý cầở  côn vôi nầùý
lầù  nhự thệế  nầùô. Víù vầôự ý khôô ng nhầôự n thựớ c đựớự c vuữ  truự  lầù  dô
vôô  sôế  thớù i khôô ng khầớ c nhầu cầếu thầùnh, khôô ng nhầôự n thựớ c
đựớự c sựự  tôầ n tầự i cuở ầ nhựữ ng khôô ng giần khầớ c, sinh mệôựnh
khầớc  vầù  híùnh thựớ c  vầôự t  chầế t,  tựù  đôớ  tầế t  cầở  đệầu biự  nhựữ ng
ngựớù i côớ  tríớ  ôớ c đớn giầởn vầù  ngôần côế  kiầ chô lầù  mệô  tíớn,
đầôý chíớnh lầù  môôự t  nguýệôn nhầôn chuở  ýệếu nhầế t  khiệến chô
đầự ô đựớ c nhầôn lôầự i  chuớ ng tầ trựớự t dôế c.  Rầế t nhiệầu ngựớù i
duù ng cầớ i gầôự ý khôầ hôự c đệể  đầớnh vầùô đựớ c tíớnh côể  xựầ nhầế t,
bầởn chầế t nhầế t cuở ầ côn ngựớù i. Thầôự t nguý hiệểm! Côn ngựớù i
khôô ng côớ  đựớ c, thíù chự Thầần khôô ng côi côn ngựớù i lầù  côn
ngựớù i nựữ ầ. Nệếu Trớù i  khôô ng côi côn ngựớù i lầù  côn ngựớù i
thíù côn ngựớù i sệữ  biự đầùô thầở i, phầớ t triệển lầự i tựù  đầầu.

Côớ  ngựớù i nghíữ rầằng: nhầôn lôầự i chuớ ng tầ rầế t tiệến bôôự , tựù
ngựớù i vựớự n phầớ t triệển đệến ngầùý hôô m nầý đầữ  lầù  rầế t huý
hôầùng  rôầ i!  Nhựng tôô i  bầở ô  chự viự  nầùý:  Thớù i  kýù  tiệần  sựở
trông liựch sựở , mựớù i vầự n nầặm trựớớ c, hôầặự c lầù  sớớ m hớn, sớớ m
hớn nựữ ầ, mầữ i chô đệến cầở  trầặm triệôựu nầặm trựớớ c, trệôn trầớ i
đầế t nầùý đầữ  luôô n côớ  vầặn minh cầô cầếp tôầ n tầự i, chầẳng quầ lầù
đầữ  biự huýở  hôầự i trông cầớ c thớù i kýù  khầớ c nhầu. Tầự i sầô biự huýở
hôầự i? Bớở i víù nôớ  phầớ t triệển vệầ  mầặự t vầôự t chầế t rầế t nhầnh, phầớ t
triệển vệầ  mầặự t kýữ  thuầôự t rầế t nhầnh, nhựng đầự ô đựớ c cuở ầ nôớ
khôô ng thệô kiựp hôầặự c biự phầớ  hôầự i. Vầôự ý nệôn khôô ng đệể  chô
nôớ  tiệếp tuự c tôầ n tầự i, đầữ  huýở  đi rôầ i. Duù ng nhầôự n thựớ c khôầ
hôự c hiệôựn đầự i mầù  giầởng thíù vầôự n đôôự ng vầôự t chầế t lầù  côớ  quý luầôự t,
khi nôớ  vầôự n đôôự ng đệến híùnh thựớ c nhầế t điựnh, nôớ  tầế t nhiệôn sệữ
xuầế t hiệôựn môôự t híùnh thựớ c khầớ c. Víớ duự  trầớ i đầế t trông khi vầôự n
đôôự ng trông vuữ  truự  nầùý, khôô ng chựù ng lầự i biự tinh cầầu nầùô đôớ
vầ vầùô. Chô duù  lầù  nguýệôn nhầôn gíù,  thíù  cầớ c nhầù  khôầ hôự c
hiệôựn  nầý  thựự c  sựự  phầớ t  hiệôựn  rầ  rầằng,  trệôn  trầớ i  đầế t  cuở ầ
chuớ ng tầ côớ  tôầ n tầự i di tíớch cuở ầ rầế t nhiệầu rầế t nhiệầu nệần vầặn
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minh côể  xựầ, hớn nựữ ầ nhựữ ng di tíớch vầặn minh nầùý cầớ ch
thớù i giần hiệôựn tầự i xầ lầắm, côớ  cầớ i lầù  tựù  mầếý chuự c vầự n nầặm
trựớớ c, mầếý trầặm vầự n nầặm trựớớ c, côù n côớ  cầớ i tựù  mầếý nghíùn
vầự n nầặm trựớớ c. Vầặn minh tôầ n tầự i ớở  môẫ i thớù i kýù, cầớ c di tíớch
đệể  lầự i đệầu khôô ng giôế ng nhầu, đệầu khôô ng phầở i lầù  thựớ  cuở ầ
cuù ng môôự t thớù i, víù vầôự ý môôự t sôế  nhầù  khôầ hôự c đầng nghiệôn
cựớ u vầến đệầ  nầùý. Côớ  nhầù  khôầ hôự c đầữ  đựầ rầ môôự t luầôự n điệểm
thệế  nầùý, nôớ i rầằng: Côớ  tôầ n tầự i vầặn minh tiệần sựở , côớ  vầặn hôầớ
tiệần sựở , đầôý lầù  điệầu cầớ c nhầù  khôầ hôự c nôớ i. Vầôự ý mầù  giớớ i tu
luýệôựn chuớ ng tầ nhíùn thầếý cầùng rôữ  hớn, rôữ  rầùng lầù  trựớớ c
nệần vầặn minh nhầôn lôầự i nầùý cuở ầ chuớ ng tầ, đầữ  tôầ n tầự i rầế t
nhiệầu rầế t nhiệầu lầần vầặn minh nhầôn lôầự i. Dô đầự ô đựớ c cuở ầ
chuớ ng bầự i hôầự i, đựớng nhiệôn điệầu chuớ ng tôô i nhíùn thầếý lầù
nhự thệế , sầu đôớ  nệần vầặn minh đôớ  khôô ng tôầ n tầự i nựữ ầ. Tựù
vầặn hôầớ  Hý Lầựp côể  đầữ  biự huýở  diệôự t lầù  côớ  thệể  thầếý nhựữ ng di
tich vệầ  huở  hôầớ  vầù  sầ đôầự  cuở ầ nhầôn lôầự i thớù i bầếý giớù .

Côớ  ngựớù i nôớ i:  Ngựớù i chuớ ng tầ lầù  tiệến hôầớ  tựù  ngựớù i
vựớự n. Thầôự t rầ tôô i nôớ i chô môự i ngựớù i biệế t, côn ngựớù i hôầùn
tôầùn khôô ng phầở i lầù  tựù  ngựớù i vựớự n tiệến hôầớ  thầùnh. Lýớ  luầôự n
mầù  Dầrwin đựầ rầ lầù : Ngựớù i lầù  tiệến hôầớ  tựù  ngựớù i vựớự n.
Khi ôô ng mớớ i đựầ rầ lýớ  luầôự n nầùý, ôô ng đầữ  rầế t tô gần lớớ n mầôự t.
Lýớ  luầôự n cuở ầ ôô ng côớ  vôô  sôế  chôẫ  sớ hớở , khôô ng hôầùn thiệôựn, thệế
mầù  đựớự c côn ngựớù i tiệếp nhầôự n, chô đệến tầôự n hôô m nầý. Môự i
ngựớù i  thựở  nghíữ  xệm,  quầớ  tríùnh  tiệến  hôầớ  trung giần tựù
vựớự n thầùnh ngựớù i  mầù  ôô ng đựầ rầ,  môôự t  quầớ  tríùnh hầùng
trầặm nghíùn vầự n nầặm, khôô ng tíùm thầếý, khôô ng côớ .  Tầự i  sầô
khôô ng  tôầ n  tầự i  chuở ng  ngựớù i  trung  giần  giựữ ầ  ngựớù i  vầù
vựớự n? Cầớ c vầôự t thệể  khầớ c khôô ng chíở lầù  ngựớù i, nhựữ ng đôôự ng
vầôự t tiệến hôầớ  mầù  ôô ng nôớ i khôô ng hệầ  côớ  quầớ  tríùnh trung giần.
Hớn nựữ ầ tầự i sầô vầôự t chuở ng tôầ n tầự i ớở  Chầôu ÚÚ c khầớ c vớớ i vầôự t
chuở ng tôầ n tầự i ớở  cầớ c đầự i luự c khầớ c? ÔÔ ng ầếý đệầu khôô ng giầở i
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thíớch đựớự c. Thuýệế t tiệến hôầớ  vôô  sôế  chôẫ  sớ hớở  nầùý thệế  mầù
đựớự c côn ngựớù i tiệếp thu. Thệế  mớớ i kýù  lầự !

Thầôự t rầ chuớ ng tôô i thầếý rầằng ngựớù i hôầùn tôầùn khôô ng
phầở i lầù  tựù  ngựớù i vựớự n tiệến hôầớ  thầùnh, chíở lầù  môẫ i thớù i kýù
lầự i tôầ n tầự i môôự t chuở ng sinh vầôự t. Trệôn Trầớ i Đầế t mầù  nhầôn lôầự i
sinh tôầ n, cầớ c bầởn khôế i đầự i luự c lầù  di chuýệển, lầù  biệến đôể i, cầớ c
nhầù  điựầ chầế t hôự c gôự i cầớ c vuù ng đầế t liệần nhự Chầôu ÁÚ , Chầôu
ÁÔ u, Chầôu Mýữ,  Nầm Mýữ,  Bầắ c Mýữ  lầù  bầởn khôế i  đầự i  luự c.  Bầởn
khôế i đầự i luự c lầù  thựớù ng xuýệôn thầý đôể i, nệần vầặn minh phíớầ
trệôn rôầ i sệữ  chíùm xuôế ng đầớý nựớớ c, vầôự ý thíù côớ  lệữ  ớở  nhựữ ng
đầự i  dựớng  khầớc  sệữ  trôầ i  lệôn  môôự t  khôế i  luự c  điựầ,  chíớnh  lầù
khôô ng ngựù ng biệến đôể i nhự vầôự ý. Hiệôựn nầý ngựớù i tầ cuữ ng
phầớ t hiệôựn rầ ớở  dựớớ i đầớý rầế t  nhiệầu đầự i  dựớng nhự Thầớ i
Bíùnh Dựớng, Đầự i Tầôý Dựớng, ÁẤ n Đôôự  Dựớng côớ  nhựữ ng kiệến
truớ c đôầ  sôôự  côể  xựầ, đầữ  tựù ng côớ  sựự  tôầ n tầự i cuở ầ nệần vầặn minh.
Nhựng sầu khi kiệểm trầ phầớ t hiệôựn đệầu lầù  nhựữ ng thựớ  tôầ n
tầự i  tựù  mầếý  trầặm nghíùn  nầặm,  mầếý  triệôựu  nầặm,  vầù  nhựữ ng
niệôn đầự i xầ hớn, íớt nhầế t nhầôn lôầự i chuớ ng tầ hiệôựn nầý đầữ
biệế t, trông mầếý trầặm nghíùn nầặm trớở  lầự i đầôý bầởn khôế i đầự i
luự c khôô ng hệầ  côớ  sựự  biệến đôể i. Vầôự ý thíù nôớ  trầầm xuôế ng dựớớ i
nựớớ c  tựù  khi  nầùô? Khầẳng điựnh lầù  phầở i  tựù  rầế t  sớớ m,  mầếý
chuự c vầự n nầặm trựớớ c hôầặự c lầù  lầôu hớn nựữ ầ đầữ  trầầm xuôế ng
dựớớ i. Víù vầôự ý khi cầớ c bầởn khôế i đầự i luự c khầớ c nhầu biệến đôể i,
vầôự t  chuở ng bệôn trệôn cuữ ng khầớ c nhầu, chựớ  khôô ng phầở i  lầù
tiệến hôầớ  mầù  thầùnh. Côớ  điệểm tựớng đôầ ng chựớ  khôô ng phầở i
lầù  cuù ng môôự t lôầự i vầôự t chuở ng. Tuýệôự t đôế i khôô ng phầở i!

Đựớng nhiệôn tôô i đầng giầởng Phầôự t Phầớp, víù  vầôự ý khầớ c
vớớ i  lýớ  luầôự n  nới ngựớù i  thựớù ng,  chuớ ng tầ  nhầôự n  thựớ c  cầô
hớn, nhầôự n thựớ c vệầ  nhầôn lôầự i môôự t cầớ ch chầôn chíớnh. Tôô i chô
môự i  ngựớù i  biệế t  rầằng  côn  ngựớù i  khôô ng  hệầ  tiệến  hôầớ  tựù
vựớự n,  mầù  lầù  sinh rầ trông vuữ  truự .  Môự i  ngựớù i  biệế t  rầằng
Trung  Quôế c  côớ  hôự c  thuýệế t  thầớ i  cựự c  cuở ầ  Đầự ô  giầ.  Hôự c
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thuýệế t  thầớ i  cựự c  nầùý  giầởng hầi  khíớ  ầôm dựớng.  Khi  chựầ
sinh rầ hầi khíớ ầôm dựớng thíù lầù  trầựng thầớ i hôẫ n đôôự n, gôự i lầù
vôô  cựự c.  Sầu  đôớ  nôớ  sệữ  sinh  rầ  thầớ i  cựự c,  côớ  hầi  khíớ  ầôm
dựớng, sầu đôớ  thầớ i cựự c sinh rầ vầự n sựự  vầự n vầôự t. Đầôý lầù  lýớ
luầôự n cuở ầ Đầự ô giầ. Tôô i thầếý rầế t khôầ hôự c. Thựự c tệế  tôô i phầớ t
hiệôựn môôự t  tíùnh huôế ng, đựớng nhiệôn đầôý khôô ng chíở  lầù  tôô i
phầớ t hiệôựn, vầôự t chầế t khôể ng lôầ  trông vuữ  truự  trông vầôự n đôôự ng
sệữ  sinh rầ sinh mệôựnh. Chuớ ng tầ khôô ng nhíùn thầếý vầôự t chầế t
nầùý,  nhựng nôớ  khôô ng nhầế t  điựnh lầù  khôô ng tôầ n tầự i.  Víớ  duự
nhự khôô ng khíớ,  mầắ t ngựớù i khôô ng nhíùn thầếý, côớ  phầở i  nôớ
khôô ng tôầ n tầự i  khôô ng? Nôớ  côớ  tôầ n tầự i.  Nhựữ ng vầôự t  chầế t  vi
quần hớn khôô ng khíớ côớ  hầý khôô ng? Côớ  rầế t nhiệầu. Nhựữ ng
vầôự t  chầế t  côù n  vi  quần hớn nhựữ ng vầôự t  chầế t  vi  quần hớn
cuữ ng rầế t nhiệầu. Tầự i  sầô nhựữ ng vầôự t  chầế t khôể ng lôầ  nầùý côớ
thệể  sinh tôầ n nhự thệế? Thầôự t rầ đệầu lầù  sựự  tôầ n tầự i cuở ầ sinh
mệôựnh. Bầế t cựớ  vầôự t thệể  nầùô cuữ ng đệầu côớ  sinh mệôựnh, chíở lầù
khôô ng biệểu hiệôựn  ớở  khôô ng giần ngựớù i  thựớù ng chuớ ng tầ,
chự viự khôô ng nhíùn thầếý sựự  tôầ n tầự i sinh mệôựnh cuở ầ nôớ . Lầớ t
nựữ ầ tôô i sệữ  giầởng tầự i sầô. Bầế t cựớ  vầôự t thệể  nầùô cuữ ng côớ  sinh
mệôựnh. Dựớớ i sựự  vầôự n đôôự ng cuở ầ vầôự t chầế t khôể ng lôầ  sệữ  sinh rầ
sinh mệôựnh, mầù  sinh mệôựnh nầùý khi ớở  tầầng thựớ  cầô hớn thíù
đầ sôế  lầù  vôô  híùnh, sôế  íớt lầù  híùnh dầự ng nhầôn lôầự i; hôầặự c lầù  híùnh
dầự ng cuở ầ đôôự ng vầôự t; hôầặự c lầù  híùnh dầự ng cuở ầ vầôự t chầế t; hôầặự c
lầù  híùnh dầự ng cuở ầ thựự c vầôự t.

Vầôự ý  thíù  tầự i  sầô lầự i  đệến bựớớ c côn ngựớù i  nầùý? Bớở i  víù
thuớở  bần sớ lầù  khôô ng côớ  bựớớ c côn ngựớù i nầùý. Sinh mệôựnh
sinh rầ dựớớ i sựự  vầôự n đôôự ng cuở ầ vầôự t  chầế t vuữ  truự  đệầu đôầ ng
hôầớ  vớớ i đầặự c tíớnh vuữ  truự , nôớ i cầớ ch khầớ c hôự  lầù  đôầ ng hôầớ  vớớ i
Phầớp Lýớ  nầùý trông vuữ  truự , đôầ ng hôầớ  vớớ i Chầôn-Thiệôựn-Nhầẫn,
víù nôớ  sinh rầ tựù  Chầôn-Thiệôựn-Nhầẫn. Vầôự ý thíù khi sinh mệôựnh
nầùý sinh rầ nhiệầu ớở  khôô ng giần cầô tầầng, thíù  hôầùn cầởnh
sinh tôầ n cuở ầ hôự  bệùn trớở  nệôn phựớ c tầự p, hôự  côớ  híùnh thựớ c
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sinh tôầ n cuở ầ  xầữ  hôôự i  cuở ầ  hôự .  Kiệểu nhự xầữ  hôôự i  nhầôn lôầự i
chuớ ng tầ, vầù  côn ngựớù i cầần sinh tôầ n nhự thệế  nầùô, hôự  côớ
híùnh thựớ c xầữ  hôôự i  cuở ầ hôự  tôầ n tầự i.  Vầôự ý thíù  khi hôự  côớ  híùnh
thựớ c xầữ  hôôự i cuở ầ hôự , nhựữ ng sinh mệôựnh nầùý dầần dầần sệữ  phầớ t
sinh biệến đôể i, trớở  nệôn phựớ c tầự p, côớ  viự sệữ  sầởn sinh tự niệôựm,
xầ rớù i ýệôu cầầu cuở ầ đầặự c tíớnh vuữ  truự  đôế i vớớ i sinh mệôựnh ớở
tầầng đôớ ,  nhự thệế  viự  ầếý  khôô ng thệể  ớở  trệôn cầởnh giớớ i  nầùý
đựớự c nựữ ầ, chô nệôn viự  ầếý chíở  côớ  thệể  rớớ t xuôế ng dựớớ i, rớớ t
xuôế ng tầầng thầếp. Vầôự ý thíù khi ớở  tầầng thầếp viự ầếý lầự i khôô ng
tôế t nựữ ầ thíù viự ầếý chíở côớ  thệể  lầự i rớớ t xuôế ng. Sinh mệôựnh nhự
vầôự ý quầ nhựữ ng nầặm thầớng liựch sựở  dầù i lầôu khôô ng ngựù ng
biệến thầùnh khôô ng tôế t, dầần dầần rớớ t xuôế ng tựù ng tầầng khôô ng
giần, tựù ng tầầng khôô ng giần môôự t, đệến khi rớớ t xuôế ng tầầng
khôô ng  giần nhầôn  lôầự i  nầùý.  Tựù  đôớ  sôế ng  cuôôự c  sôế ng  thầếp
kệớm, duù ng híùnh thựớ c thầếp kệớm đệể  sinh rầ đớù i sầu.

Nhựng luớ c mớớ i đầầu khôô ng côớ  tầầng khôô ng giần nhầôn
lôầự i nầùý. Vầôự ý thíù nhựữ ng viự Giầớ c Giầở , sinh mệôựnh cầô cầếp ầếý
bệùn muôế n tầự ô thệôm môôự t khôô ng giần chô côn ngựớù i, tầự ô
môôự t khôô ng giần ‘mệô ’ nhầế t, xệm môôự t chuớ t bầởn tíớnh nầùý cuở ầ
côn ngựớù i côớ  thệể  mầế t đi khôô ng, xệm hôự  côù n côớ  thệể  quầý
trớở  vệầ  khôô ng. Víù thệế  mầù  tầự ô rầ khôô ng giần nhự thệế  nầùý.
Khi đôớ  lầù  cầếp chô côn ngựớù i, chô sinh mệôựnh môôự t cớ hôôự i
cuôế i cuù ng, khôô ng suý xệớ t quầớ  nhiệầu vầến đệầ . Nhựng sầu đôớ
lầự i phầớ t hiệôựn khôô ng giần nầùý quầớ  đầặự c thuù . Bớở i víù sinh vầôự t
tôầ n tầự i trông khôô ng giần nầùý khôô ng nhíùn thầếý khôô ng giần
khầớc,  khôô ng  nhíùn  thầếý  sinh  mệôựnh  cuở ầ  cầớ c  khôô ng  giần
khầớc. Côù n ớở  cầớ c khôô ng giần khầớ c trông vuữ  truự  đệầu côớ  thệể
nhíùn thầếý cầởnh tựớự ng cuở ầ khôô ng giần khầớ c.  Sinh mệôựnh
cuở ầ bầế t cựớ  khôô ng giần nầùô thíù thầôn thệể  hôự  đệầu côớ  thệể  bầý
trông khôô ng giần, phiệôu đầững quầ lầự i, sinh mệôựnh cuở ầ bầế t
cựớ  tầầng khôô ng giần nầùô hôự  đệầu côớ  thệể  biệến lớớ n thu nhôở .
Hiệôựn nầý cầớ c nhầù  khôầ hôự c chô rầằng: Tự duý cuở ầ ngựớù i lầù

Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996] 21



vầôự t chầế t, lầù  thựớ  nhự sôớ ng điệôựn vầôự ý. Đựớng nhiệôn chự viự
thựù ầ nhầôự n rầằng sôớ ng điệôựn lầù  vầôự t  chầế t.  Nhựng trông cầớ c
khôô ng giần khầớ c phầớ t  hiệôựn rầ rầằng,  nôớ  khôô ng đớn giầởn
nhự thệế . Tự tựớở ng côn ngựớù i côớ  thệể  sầởn sinh rầ điệầu mầù
chự viự tựớở ng tựớự ng, điệầu mầù  chự viự tựớở ng tựớự ng côớ  thệể
trớở  thầùnh hiệôựn thựự c. Víù côn ngựớù i khôô ng côớ  nầặng lựớự ng,
nệôn nôớ  vựù ầ sầởn sinh rầ liệần tầởn đi mầế t.  Nhựng cầớ c Đầự i
Giầớ c Giầở , thiệôn nhầôn, sinh mệôựnh cầô cầếp côớ  nầặng lựớự ng thíù
hôự  nghíữ điệầu gíù lầù  sệữ  tôầ n tầự i môôự t cầớ ch hệế t sựớ c thựự c tầự i. Vầôự ý
chự viự muôế n cầớ i gíù, thíù thệô suý nghíữ liệần sinh rầ cầớ i đôớ , víù
vầôự ý trựớớ c đầôý ngựớù i tầ nôớ i: Phầôự t muôế n gíù đựớự c nầếý, đầự i tựự
tầự i. Nhựữ ng sinh mệôựnh đôớ  đệầu tôầ n tầự i nhự thệế . Côù n nhầôn
lôầự i biự đầểý đệến khôô ng giần nầùý thíù trớở  thầùnh tôầ n tầự i thệế
nầùý.

Môự i ngựớù i đệầu lầù  sinh rầ tựù  thầi mệự ,  cầởm thầếý bầởn
thầôn cuữ ng khầớ  tôế t.  Côớ  ngựớù i  lầùm ầặn giôở i;  côớ  ngựớù i  lầùm
quần lớớ n; côớ  ngựớù i  sôế ng rầế t  tựự  tầự i,  liệần chô rầằng míùnh
mầự nh hớn ngựớù i khầớ c. Thầôự t rầ chự viự cuữ ng rầế t khôể ! Bớở i víù
chự viự khôô ng biệế t trựớớ c đầôý míùnh sôế ng nhự thệế  nầùô. Víớ
duự , bớở i víù trông tôô n giầớô giầởng: Côn ngựớù i sôế ng chíớnh lầù
khôể . Tầự i sầô vầôự ý? Khi chự viự sinh rầ tựù  thầi mệự , chự viự liệần
côớ  thầôn  thệể  vầôự t  chầế t  dô cầớ c  phầôn  tựở  cầếu  thầùnh.  Trông
khôô ng giần khầớ c hôự  khôô ng côớ  tầầng thầôn thệể  dô phầôn tựở
cầếu thầùnh nầùý, thầôn thệể  bệầ  mầặự t nhầế t cuở ầ hôự  lầù  dô nguýệôn
tựở  cầếu thầùnh. Mầù  vầôự t chầế t bệầ  mầặự t dô phầôn tựở  cầếu thầùnh
tầự ô rầ khôô ng giần nầùý. Kệể  cầở  nhuự c thệể  cuở ầ côn ngựớù i cuữ ng
lầù  dô phầôn tựở  cầếu thầùnh. Thầôn thệể  dô tầầng vầôự t chầế t nầùý
cầếu thầùnh, khi vựù ầ sinh rầ chự viự đầữ  côớ  nhuự c thệể  nầùý, chô
chự viự môôự t đôô i mầắ t dô phầôn tựở  cầếu thầùnh, chự viự khôô ng
nhíùn thầếý đựớự c khôô ng giần khầớ c, víù vầôự ý chự viự tầự i côữ i mệô
nầùý. Vầôự ý thíù chự viự trông mệô  khôô ng nhíùn thầếý đựớự c chầôn
tựớớ ng vuữ  truự , chự viự thựở  nôớ i xệm chự viự sôế ng côớ  phầở i lầù
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giôế ng nhự ngôầ i trông giệếng nhíùn trớù i, bầởn thầôn sôế ng đầữ
rầế t đầớng thựớng rôầ i. Hớn nựữ ầ sầu khi ngựớù i côớ  thầôn thệể
nầùý, thầôn thệể  sớự  đầu, lầự nh khôô ng chiựu đựớự c, nôớ ng khôô ng
chiựu đựớự c, khầớ t khôô ng chiựu đựớự c, chự viự  đi đựớù ng mệôự t
cuữ ng khôô ng chiựu đựớự c, duù  sầô cuữ ng lầù  mầng đệến chô chự
viự  rầế t  nhiệầu  rầế t  nhiệầu  thựớ  khôô ng tựự  tầự i,  mầng đệến  rầế t
nhiệầu rầế t nhiệầu thôế ng khôể . Hớn nựữ ầ côù n côớ  sựự  tôầ n tầự i cuở ầ
sinh lầữô bệôựnh tựở , thựớù ng xuýệôn côớ  bệôựnh, chự viự cầởm thầếý
chự viự sôế ng rầế t tựự  tầự i, chầẳng quầ chự viự cuữ ng chíở lầù  sôế ng
trông đầu khôể  kiầ mầù  mầự nh hớn nhựữ ng ngựớù i khầớ c môôự t
chuớ t, đớữ  đầu khôể  hớn môôự t chuớ t, thíù chự viự liệần cầởm thầếý
chự viự rầế t tựự  tầự i rôầ i. Côn ngựớù i chíớnh lầù  sinh tôầ n nhự thệế ,
víù  vầôự ý  côn ngựớù i  dầần dầần mầế t đi bầởn tíớnh ngựớù i  trông
hôầùn cầởnh sinh tôầ n nầùý, cầùng ngầùý cầùng khôô ng tin vầùô sựự
tôầ n  tầự i  cuở ầ  Thầần,  côôự ng  thệôm sựự  khôô ng hôầùn  thiệôựn  cuở ầ
khôầ hôự c thựự c chựớ ng, ngựớù i liệần mầế t đi tiệôu chuầển đầự ô
đựớ c cuở ầ ngựớù i, hôự  cuữ ng sệữ  biự trựớự t xuôế ng cầởnh điựầ nguý
hiệểm nhầế t.

Nhựng xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i lầự i côớ  môôự t điệểm tôế t vôô  cuù ng
lớớ n: Bớở i víù  viự  ầếý khôể , nệôn viự  ầếý côớ  thệể  tu luýệôựn. Tầự i sầô
Phầôự t cựớ  mầữ i lầù  Phầôự t trông Phầôự t giớớ i? Víù sầô ÔÔ ng khôô ng thệể
đệầ  cầô hớn lệôn? Bôầ  Tầớ t tầự i sầô khôô ng tu thầùnh Phầôự t? Cầớ c
viự muôế n chiựu chuớ t khôể  cuữ ng chầẳng tíùm đựớự c ớở  đầôu. Bớở i víù
viự ầếý côớ  thệể  kiệôn điựnh vớớ i Phầôự t tíớnh cuở ầ míùnh khi ớở  trông
mệô  thíù viự ầếý mớớ i côớ  thệể  tu. Nệếu nhự viự ầếý ớở  đôớ  khôô ng côớ
mệô , viự ầếý cầớ i gíù cuữ ng nhíùn thầếý cầở . Cầớ i gíù cuữ ng nhíùn thầếý
thíù  tu cuữ ng khôô ng tíớnh. Víù  vầôự ý tu trựớớ c, ngôôự  trựớớ c, thầếý
sầu. Côớ  ngựớù i nôớ i ‘tôô i nhíùn thầếý rôầ i, tôô i sệữ  tu; tôô i khôô ng
thầếý tôô i khôô ng tu’. Nệếu đệể  môự i ngựớù i đệầu nhíùn thầếý thíù xầữ
hôôự i ngựớù i thựớù ng khôô ng côù n lầù  xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i nựữ ầ, mầù
lầù  xầữ  hôôự i chự Thầần. 100%, môôự t ngựớù i cuữ ng khôô ng biự rớớ t
xuôế ng, ầi cuữ ng đệầu phầở i đi tu, nhựữ ng kệở  thầôự p ầớ c bầế t xầớ ,
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xầếu xầ đệến đầôu đệầu đi tu. Chự viự thựở  nghíữ xệm đôớ  côớ  côù n
lầù  xầữ  hôôự i  nhầôn lôầự i  nựữ ầ khôô ng? Chíớnh víù  ngựớù i trớở  nệôn
khôô ng tôế t nệôn mớớ i rớớ t xuôế ng nới nầùý. Chự viự muôế n quầý
trớở  vệầ  thíù phầở i côớ  hầi ýệếu tôế : môôự t lầù  chiựu khôể , hầi lầù  ngôôự .
Ngôôự ,  Jệsus giầởng lầù  ‘tíớn’,  ớở  phựớng Đôô ng giầởng lầù  ‘ngôôự ’.
Chự viự mầế t đi nhựữ ng thựớ  nầùý, thíù chự viự khôô ng tu đựớự c.
Nhựng tầự i sầô cựớ  tu lầù  côn ngựớù i cầởm thầếý rầế t khôớ  tu?
Thầôự t rầ tu luýệôựn khôô ng khôớ , khôớ  lầù  khôớ  ớở  chôẫ  tầôm ngựớù i
thựớù ng khôô ng vựớ t bôở  đựớự c. Trông liựch sựở  khôô ng côớ  nôớ i
chô côn ngựớù i Phầôự t Phầớp lầù  gíù. Môự i ngựớù i đệầu côi điệầu mầù
Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni giầởng lầù  Phầôự t Phầớp mầng tíớnh hệôự
thôế ng.  Môự i  ngựớù i  nghíữ  xệm, vuữ  truự  víữ  đầự i  nầùý rầế t  hôầùn
thiệôựn, rầế t tríớ tuệôự . Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni chíở giầởng môôự t bôôự
phầôự n  nhôở  cuở ầ  Phầôự t  Lýớ,  hớn nựữ ầ Phầôự t  Thíớch Cầ Mầôu Ni
cuữ ng khôô ng giầởng hệế t  tầế t  cầở  nhựữ ng điệầu míùnh biệế t  chô
môự i ngựớù i, ÔÔ ng chíở giầởng nhựữ ng điệầu côn ngựớù i nệôn biệế t,
víù  vầôự ý  Phầôự t  Phầớp lựu lầự i  chô côn ngựớù i hiệôựn nầý chíở  lầù
môôự t phầần rầế t nhôở , môôự t phầần rầế t nhôở  trông Phầôự t Phầớp. Tôô i
vựù ầ mớớ i giầởng rôầ i, tôô i nôớ i tôô i lựu lầự i chô xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i
rầế t nhiệầu thựớ , tôô i đầữ  lầùm môôự t việôự c mầù  tiệần nhầôn tựù  trựớớ c
tớớ i nầý chựầ tựù ng lầùm. Cuôế n «Chuýệển Phầớp Luầôn» mầù  tôô i
việế t,  ngôô n ngựữ  khôô ng quý phầự m, bớở i  víù  duù ng ngôô n ngựữ
quý phầự m hiệôựn đầự i khôô ng thệể  bầô hầùm đựớự c tầầng thựớ  cầô
hớn,  nôôự i  hầùm lớớ n  hớn,  chô nệôn  tôô i  duù ng phựớng thựớ c
khầểu ngựữ  đệể  việế t.

Giầởng nhiệầu thệế  nầùý. Bớở i víù thớù i giần hôô m nầý dựớù ng
nhự rầế t thôầở i mầớ i, tôô i muôế n giầởng chô môự i ngựớù i nhiệầu
môôự t  chuớ t.  Nhựng  nhựữ ng  ngựớù i  ngôầ i  ớở  đầôý  côớ  môôự t  sôế
ngựớù i côớ  thệể  lầù  tôô i  giầởng quầớ  cầô thíù  sệữ  khôô ng tiệếp thu
đựớự c. Víớ duự  côớ  ngựớù i hôầùn tôầùn chựầ tựù ng hôự c quầ, cầởm
thầếý rầế t tôế t đệến nghệ môôự t chuớ t; côớ  môôự t sôế  ngựớù i côớ  thệể
muôế n đầắ c đựớự c môôự t sôế  thựớ , hôầặự c lầù  đệến xệm tôô i biệểu diệẫn
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cầớ i gíù, ôô m giựữ  cầớ c chuở ng tầôm thầớ i mầù  đệến. Hôô m nầý nệếu
tôô i ớở  đầôý biệểu diệẫn chô chự viự, chự viự cựớù i vui vệở  tựự ầ nhự
xệm ầởô  thuầôự t  hầý xệm xiệếc,  chự viự  sệữ  khôô ng côi  tôô i  vầù
Phầớp lầù  gíù đôớ  côớ  ýớ  nghíữầ. Truýệần Phầôự t Phầớp cuữ ng khôô ng
chô phệớp lầùm thệế . Tôô i chíở giầởng Phầôự t Phầớp nầùý chô chự viự,
tin hầý khôô ng tin lầù  dô chự viự. Nhựng uý lựự c cuở ầ ÔÔ ng rầế t
lớớ n, tôô i đầữ  đệm nhựữ ng thựớ  mầù  tôô i cầần phầở i cầếp chô côn
ngựớù i, nhựữ ng thựớ  đệể  côn ngựớù i côớ  thệể  tu luýệôựn đựớự c đệầu
đựầ vầùô trông bôôự  Phầớp nầùý rôầ i. Chự viự chíở cầần xệm bầặng
híùnh, bầặng tiệếng cuở ầ tôô i vầù  sầớ ch tôô i việế t thíù chự viự sệữ  cầởm
nhầôự n đựớự c; chự viự chíở cầần xệm, thíù chự viự sệữ  tiựnh hôầớ  thầôn
thệể , khiệến chự viự đầự t đệến trầự ng thầớ i khôô ng côớ  bệôựnh; chự
viự  chíở  cầần  tu,  thíù  chự  viự  côớ  thệể  nhíùn  thầếý  điệầu  ngựớù i
thựớù ng khôô ng nhíùn thầếý; chự viự chíở cầần tu thíù chự viự sệữ
thệể  ngôôự  đựớự c  nhựữ ng điệầu mầù  ngựớù i  thựớù ng khôô ng thệể
ngôôự  đựớự c. Cầởnh giớớ i cầùng cầô thíù cầùng mýữ  diệôựu, đệầu trông
cuôế n  sầớ ch  đôớ .  Nhựng  nệếu  chự  viự  khôô ng  tu  thíù  chự  viự
khôô ng thầếý đựớự c.  Chự viự  nôớ i  ‘tôô i  đôự c  môôự t  lầần  lầù  muôế n
nhíùn thầếý hệế t’, khôô ng thệể  nầùô! Chự viự chíở côớ  thệể  nhíùn thầếý
nhựữ ng điệầu trông cầởnh giớớ i cuở ầ chự viự, trông khầở  nầặng lýớ
giầở i cuở ầ chự viự.  Nhựữ ng điệầu mýữ  diệôựu hớn thíù  chự viự  chíở
cầần tu lệôn trệôn, chự viự chíở cầần khôô ng ngựù ng hôự c sầôu, tu
sầôu, đôự c sầôu thíù mớớ i côớ  thệể  thệể  ngôôự  đựớự c, mớớ i côớ  thệể  thầếý
đựớự c, mớớ i côớ  thệể  biệế t đựớự c.

Tôô i  mầù  giầởng quầớ  cầô, rầế t  nhiệầu ngựớù i  cuữ ng khôô ng
nhầế t điựnh hiệểu đựớự c. Tôô i nghíữ thệế  nầùý, hầi nầặm nầý tôô i đầữ
khôô ng giầởng Phầớp môôự t cầớ ch côớ  hệôự  thôế ng nựữ ầ. Bớở i víù Phầớp
mầù  tôô i lựu lầự i chô côn ngựớù i đầữ  đựớự c lựu lầự i tôầùn bôôự  rôầ i.
Tôô i thầôự m chíớ giầởng bầù i lầù  khôô ng chô ngựớù i thu ầôm. Víù sầô?
Côớ  nhiệầu ngựớù i đầng truý cầầu điệầu mớớ i lầự . Rầằng Sự phuự
lầự i giầởng cầớ i nầùý, lầự i giầởng cầớ i kiầ, hôự  truý cầầu nhựữ ng thựớ
đôớ , chựớ  khôô ng phầở i tu môôự t cầớ ch thiệế t thựự c. Điệầu tu luýệôựn
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mầù  tôô i cầếp chô môự i ngựớù i chíớnh lầù  «Chuýệển Phầớp Luầôn»,
cuôế n sầớ ch nầùý lầù  Phầớp côớ  hệôự  thôế ng. Nhựữ ng điệầu khầớ c mầù
tôô i giầởng chíở lầù  giầở i thíớch «Chuýệển Phầớp Luầôn», đệầu lầù  bôể
trớự . Thu ầôm xông liệần truýệần trông xầữ  hôôự i, lầùm cần nhiệẫu
đệến  ngựớù i  thựự c  tu.  Cuôế n «Chuýệển  Phầớp  Luầôn» tựù  thầếp
đệến cầô đệầu lầù  côớ  hệôự  thôế ng, côù n nhựữ ng gíù  tôô i giầởng bầôý
giớù  chíở lầù  giầởng chô ngựớù i ớở  đầôý.

Tôô i côù n muôế n nhầến mầự nh môôự t vầến đệầ : Chíớnh lầù  ngựớù i
tu luýệôựn chuớ ng tầ chuớ  trôự ng chuýệôn nhầế t. Tôô i nôớ i vớớ i môự i
ngựớù i, cầôu nôớ i ‘lầếý cầớ i sớở  trựớù ng cuở ầ cầớ c giầ phầớ i’ lầù  lôế i
nôớ i nới ngựớù i thựớù ng, khôô ng phầở i lầù  ngôô n ngựữ  trông giớớ i
tu luýệôựn. Hôự c kýữ  thuầôự t, kýữ  thuầôự t cuở ầ ầi giôở i thíù hôự c ngựớù i
đôớ , điệầu nầùý khôô ng thầùnh vầến đệầ . Nhựng tựù  khôô ng giần
cầô tầầng nhíùn Lýớ  cuở ầ nhầôn lôầự i  lầù  ngựớự c lầự i,  côn ngựớù i
chô lầù  tôế t thíù côớ  thệể  lầù  khôô ng tôế t, tầế t cầở  đệầu ngựớự c lầự i. Chự
viự thầếý rầằng chôẫ  chuớ ng tầ ớở  đầôý lầù  bần ngầùý, ớở  kiầ lầù  bần
đệôm; chự viự chô lầù  đuớ ng, côớ  thệể  lầù  khôô ng đuớ ng. Tầự i sầô?
Tôô i giầởng chô môự i ngựớù i môôự t đầự ô lýớ  đớn giầởn. Môự i ngựớù i
đệầu biệế t rầằng côn ngựớù i đầu khôể  liệần cầởm thầếý khôô ng tôế t,
hôầặự c lầù  ầi ựớ c hiệếp chự viự thíù sệữ  cầởm thầếý khôô ng thôầở i mầớ i,
chự viự  cầởm thầếý khôô ng tôế t. Tôô i nôớ i chô môự i ngựớù i: Côn
ngựớù i chiựu khôể  môôự t  chuớ t, chiựu tôôự i  môôự t chuớ t lầù  môôự t việôự c
tôế t! Chự viự thầếý nhựữ ng gíù tôô i giầởng chô chự viự lầù  khầớ c. Tầự i
sầô? Bớở i víù đệến khôô ng giần cầô tầầng thíù ớở  đầôý tầế t cầở  đệầu
ngựớự c lầự i. Hôự  chô rầằng: Côn ngựớù i lầùm ngựớù i khôô ng phầở i
lầù  muự c đíớch. Trông xầữ  hôôự i ngựớù i thựớù ng chự viự chiựu môôự t
chuớ t tôôự i, trầở  nhựữ ng nghiệôựp lựự c mầù  chự viự nớự  tựù  đớù i trựớớ c,
chự viự côớ  thệể  trớở  vệầ  khôô ng giần cầô tầầng hớn, chự viự thầôự m
chíớ côù n trớở  vệầ  nới sinh rầ sinh mệôựnh cuở ầ chự viự, nới đệựp
đệữ  nhầế t.  Mầù  dầẫu rầằng khôô ng thệể  đệầ  cầô, thíù  đớù i  sầu víù
nghiệôựp lựự c íớt đi nệôn mầ nầự n sệữ  íớt đi.
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Nhựng nệếu chự viự khôô ng trầở  nghiệôựp lựự c đầữ  nớự , thíù chự
viự  khôô ng thệể  đệến đựớự c thệế  giớớ i cầô tầầng. Giôế ng nhự tôô i
giầởng đầự ô lýớ  nầùý, môôự t  cầớ i chầi bệôn trông đựự ng tôầùn thựớ
bầển, chự viự nuớ t chầặự t cầớ i chầi lầự i, vựớ t vầùô trông nựớớ c, tuù m,
lầôự p tựớ c chíùm xuôế ng. Nệếu chự viự đôể  môôự t íớt thựớ  bầển trông
đôớ  rầ, nôớ  sệữ  nôể i lệôn môôự t chuớ t; đôể  rầ chuớ t nầùô sệữ  nôể i lệôn
chuớ t đôớ ; đôể  rầ cầùng nhiệầu, thíù sầu khi nuớ t nôớ  vầùô chự viự
xệm xệm, chự viự côớ  ầến cuữ ng khôô ng ầến xuôế ng đựớự c, tựự  nôớ
sệữ  nôể i lệôn. Giôế ng nhự ngựớù i tu luýệôựn chuớ ng tầ, thầôn thệể
chự viự trầở i quầ bầô nhiệôu đớù i, nghíữầ lầù  chự viự côớ  thệể  ớở  môẫ i
đớù i nầùý đớù i khầớ c đầữ  tựù ng ựớ c hiệếp ầi đôớ , đầữ  tựù ng lựù ầ dôế i ầi
đôớ ,  hôầặự c  lầù  đầữ  tựù ng hầữm hầự i  ầi  đôớ ,  đầữ  tựù ng lầùm nhựữ ng
việôự c sầớ t  sinh, v.v, khôô ng chựù ng côù n lầùm nhựữ ng điệầu bầế t
hầởô hớn. Vầôự ý nớự  nhựữ ng nghiệôựp lựự c nầùý thíù chự viự phầở i trầở .
Trông vuữ  truự  nầùý côớ  môôự t Lýớ, đôớ  lầù : bầế t thầế t bầế t đầắ c, đầắ c
tựự u đầắ c thầế t. Nhựữ ng thựớ  đầữ  nớự  thíù phầở i trầở , đớù i nầùý khôô ng
trầở  thíù  đớù i  sầu trầở ,  khầẳng  điựnh  lầù  nhự vầôự ý.  Víù  vầôự ý  côn
ngựớù i  hiệôựn tầự i  gầặự p  đầu khôể  lầự i  chô rầằng lầù  ngầẫu nhiệôn,
ngựớù i khầớ c khôô ng côô ng bầằng vớớ i hôự ,  ngựớù i khầớ c khôô ng
tôế t. Tôô i nôớ i chô môự i ngựớù i biệế t: Đệầu khôô ng phầở i lầù  ngầẫu
nhiệôn, đệầu lầù  dô nghiệôựp lựự c đầữ  nớự  trựớớ c đầôý tầự ô thầùnh.
Nệếu môôự t ngựớù i khôô ng côớ  nghiệôựp lựự c, thíù đi trệôn đựớù ng ầi
cuữ ng míởm cựớù i vớớ i chự viự, ngựớù i khôô ng quện biệế t đệầu sệữ
chuở  đôôự ng phuự c  vuự  chự viự,  chự viự  thầôự t  lầù  tựự  tầự i!  Nhựng
ngựớù i nhự thệế  đầởm bầở ô sệữ  khôô ng sôế ng trông khôô ng giần
nhầôn lôầự i,  hôự  đầữ  phầở i  vệầ  trớù i  rôầ i.  Côn ngựớù i lầù  nhự thệế
nầùý, bớở i víù côn ngựớù i côớ  nghiệôựp lựự c, tự tựớở ng khôô ng tiựnh
hôầớ  thíù víữnh việẫn khôô ng tu lệôn đựớự c. Giôế ng nhự đầự ô lýớ  mầù
tôô i vựù ầ mớớ i nôớ i.

Côn ngựớù i  chiựu môôự t  chuớ t khôể ,  gầặự p  môôự t  chuớ t tôôự i  thíù
khôô ng phầở i  lầù  việôự c  xầếu.  Chự viự  chiựu  chuớ t  tôôự i  thíù  sệữ  trầở
đựớự c nghiệôựp lựự c,  chự viự  sệữ  thựự c sựự  đi đệến nới tôế t  đệựp,
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víữnh việẫn khôô ng phầở i chiựu khôể  nựữ ầ. Chự viự trông xầữ  hôôự i
nhầôn lôầự i cầởm thầếý sôế ng duù  hầựnh phuớ c đệến đầôu, nhầù  chự
viự côớ  hầùng trầặm triệôựu, chự viự lầùm quần tô thệế  nầùô đi nựữ ầ
thíù  cuữ ng  chíở  lầù  mầếý  chuự c  nầặm,  sệữ  quầ  rầế t  nhầnh.  Môự i
ngựớù i thựở  nghíữ xệm khi chuýệển sinh, chự viự khi đệến vớớ i
bầùn tầý trầắng, mầù  khi đi cuữ ng lầù  trầắng tầý thôô i. Chự viự côớ
thệể  đệm gíù thệô? Chự viự khôô ng mầng gíù thệô đựớự c. Chự viự
bôở  lầự i chô ầi? Chự viự chô rầằng đệể  chô côn chầớu cuở ầ chự viự.
Nhựng chự viự vầùô lầần chuýệển sinh tớớ i, hôự  khôô ng biệế t chự
viự lầù  ầi, chự viự đệến lầùm côô ng, quệớ t dôự n chô hôự , hôự  khôô ng
chầắ c sệữ  đôế i xựở  tựở  tệế  gíù vớớ i chự viự, cuữ ng khôô ng chầắ c sệữ  chô
chự viự thệôm môôự t đôầ ng. Thựự c sựự  lầù  nhự thệế ! Côn ngựớù i mệô
ớở  chôẫ  nầùý.

ỞỞ  đầôý chuớ ng tôô i giầởng đầự ô lýớ  cuở ầ bầởn chầế t nhầôn sinh.
Đầặự c biệôự t lầù  ngựớù i tu luýệôựn chuớ ng tầ, môự i ngựớù i thựở  nghíữ
xệm, khi chuớ ng tầ chiựu đầu khôể , khi ngựớù i khầớ c bầắ t nầự t
chự viự, khi ngựớù i khầớ c gầôý phiệần phựớ c chô chự viự, khi chự
viự mầế t đi lớự i íớch vầôự t chầế t nầùô đôớ , tôô i thầếý rầằng đôớ  khôô ng
hầẳn lầù  việôự c xầếu gíù cầở . Bớở i víù trông vuữ  truự  nầùý côớ  môôự t cầớ i Lýớ,
bầế t thầế t giầở  bầế t đầắ c, muôế n đựớự c thíù phầở i mầế t. Côù n côớ  môôự t
đầặự c điệểm, chự viự đựớự c mầù  khôô ng mầế t thíù nôớ  cựớữ ng ệớp chự
viự mầế t, đầôý lầù  đầặự c tíớnh cuở ầ vuữ  truự . Hệế t thầởý vầôự t chầế t trông
vuữ  truự  khôể ng lôầ  đệầu lầù  sinh mệôựnh, tầế t cầở  vầôự t chầế t đệầu lầù
dô Chầôn-Thiệôựn-Nhầẫn tôể  thầùnh, víù vầôựý, bầế t kýù  vầôự t thệể  nầùô
nhự đầớ , sầắ t, khôô ng khíớ, bầế t kýù  sầởn phầểm, vầôự t chầế t nầùô dô
côn ngựớù i tầự ô rầ thíù vi quần cầếu thầùnh đệầu lầù  vầôự t chầế t dô
chuở ng đầặự c tíớnh Chầôn-Thiệôựn-Nhầẫn nầùý tôể  thầùnh. Trông vuữ
truự  tô lớớ n nầùý chíớnh lầù  dô Chầôn-Thiệôựn-Nhầẫn cầếu thầùnh,
ÔÔ ng cầôn bầằng tầế t cầở  môự i thựớ  trông vuữ  truự . Khi côớ  ngựớù i
đầớnh ngựớù i, mầắng ngựớù i, ựớ c hiệếp ngựớù i, gầôý đầu khôể  chô
ngựớù i khầớ c, cầởm thầếý bầởn thầôn míùnh rầế t cầô hựớ ng thíù ầnh
tầ thuôôự c bệôn đầắ c đựớự c. Ngựớù i thựớù ng nôớ i vớớ i ầnh tầ rầằng:
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Ánh quầở  lầù  côớ  bầởn sựự , đựớự c! Ánh khôô ng biự thiệôự t. Nhựng
tôô i cầởm thầếý ầnh tầ thiệôự t hầự i rầế t nhiệầu. Tầự i sầô vầôự ý? Khi
ầnh tầ lầùm việôự c bầế t hầởô, ầnh tầ thuôôự c bệôn đầắ c đựớự c, ầnh
tầ ựớ c hiệếp ngựớù i khầớ c, côi nhự lầù  ầnh tầ đầắ c đựớự c, vầôự ý thíù
ầnh tầ phầở i mầế t. Bớở i víù điệầu mầù  đôế i phựớng nhầôự n lầù  đầu
khôể , víù vầôự ý ầnh tầ bầằng nhự mầế t đi hầựnh phuớ c, vầôự ý thíù đôế i
phựớng phầở i  đầắ c  đựớự c.  Đầắ c nhự thệế  nầùô? Chự viự  đầớnh
ầnh tầ môôự t đầếm, mầắng ầnh tầ môôự t cầôu, vầôự ý thíù chự viự sệữ
tuýù  thệô  chự  viự  mầắng  nầặự ng  bầô  nhiệôu,  đầớnh  đầu  bầô
nhiệôu, tựù  xung quầnh thầôn thệể  chự viự sệữ  côớ  môôự t khôế i vầôự t
chầế t mầùu trầắng côớ  sôế  lựớự ng tựớng ựớ ng bầý đi, vầôự t  chầế t
nầùý gôự i lầù  ‘đựớ c’, chuýệển sầng đôế i phựớng, đầôự u trệôn thầôn
thệể  đôế i phựớng. Đôế i phựớng cuữ ng lầù  ngựớù i, ầnh tầ côớ  thệể
cuữ ng khôô ng hiệểu đầự ô lýớ  nầùý, ầnh đầớnh tôô i, thầôự t tựớ c điệôn
lệôn. Khi ầnh tầ tựớ c giầôự n, thíù tựớng đựớng vớớ i việôự c ầnh tầ
đầểý cầớ i đựớ c nầùý vệầ . Khi ầnh tầ quầý lầự i trầở  môôự t đầếm, mầắng
môôự t cầôu, thíù ầnh tầ cuữ ng đầểý cầớ i đựớ c nầùý trớở  vệầ . Hầi ngựớù i
đệầu khôô ng thầế t  khôô ng đầắ c,  chầẳng ầi đầắ c đựớự c. Phầớp Lýớ
cuở ầ vuữ  truự  rầế t côô ng bầằng.

Nệếu lầù  môôự t  ngựớù i tu luýệôựn, trông tầôm viự  nầùý côớ  thệể
buôô ng bôở ,  nôớ i  rầằng:  Ánh đầớnh tôô i,  ầnh mầắng tôô i,  trông
tầôm tôô i rầế t thầởn nhiệôn, tôô i chầở  côi đôớ  lầù  chi, bớở i víù tôô i lầù
ngựớù i tu luýệôựn. Ánh lầù  ngựớù i thựớù ng, tôô i khôô ng sô đô vớớ i
ầnh. Vầôự ý thíù môự i ngựớù i nghíữ xệm, tiệôu chuầển đầự ô đựớ c cuở ầ
ngựớù i nầùý đầữ  đệầ  cầô lệôn vựớự t quầớ  ngựớù i bíùnh thựớù ng rôầ i
phầở i khôô ng? Khi ngựớù i khầớ c đầớnh ầnh tầ, côớ  phầở i lầù  cầếp
đựớ c chô ầnh tầ? Mầù  chuở ng vầôự t chầế t đựớ c nầùý côớ  thệể  diệẫn
hôầớ  thầùnh côô ng. Côô ng cuở ầ chự viự tựù  đầôu đệến, tôô i nôớ i vớớ i
môự i ngựớù i, lầù  đựớ c diệẫn hôầớ  thầùnh; côù n côớ  môôự t sôế  vầôự t chầế t
gôm chôự n tựù  trông vuữ  truự  thệôm vầùô đựớ c cuở ầ chự viự, mớớ i
côớ  thệể  diệẫn hôầớ  rầ côô ng cuở ầ chự viự  rầ. Chự viự  khôô ng côớ
đựớ c nầùý, chự viự sệữ  khôô ng tu xuầế t đựớự c côô ng nầùý. Vầôự ý thíù
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khi ầnh tầ đầớnh chự viự, ầnh tầ cầếp đựớ c cuở ầ míùnh chô chự
viự, chự viự đầữ  tầặng thệôm đựớ c, chự viự côù n côớ  thệể  tu cầô hớn
nựữ ầ, côớ  phầở i lầù  đầự ô lýớ  nầùý? Chầẳng phầở i sựự  buù  đầắp mầù  chự
viự  côớ  đựớự c  lớớ n  hớn  nhiệầu  nhựữ ng  đầu  khôể  mầù  ngựớù i
thựớù ng nầùý tầự ô rầ chô chự viự? Vầôự ý thíù ầnh tầ đầớnh chự viự,
hôầặự c lầù  mầắng chự viự, gầôý phiệần phựớ c gíù chô chự viự, víù vầôự ý
chự  viự  chiựu  thôế ng  khôể ,  chự  viự  trông  thôế ng  khôể  ầếý  thíù
nghiệôựp lựự c mầù  chự viự mầng trệôn thầôn thệể  míùnh, vầôự t chầế t
đện mầù  chự viự nớự  tựù  đớù i trựớớ c, gôự i lầù  nghiệôựp lựự c ầếý, chuớ ng
sệữ  chuýệển hôầớ  thầùnh đựớ c, nôớ  côù n phầở i cầếp môôự t bôôự  phầôự n
đựớ c  tựớng  ựớ ng.  Lầù  môôự t  ngựớù i  thựớù ng,  môự i  ngựớù i  thựở
nghíữ xệm, nhầế t cựở  lựớữ ng đầắ c. Ánh gầôý chô tôô i chuớ t thôế ng
khôể , tôô i lầự i đầắ c đựớự c buù  đầắp hầi phầần.

Nhựng lầù  môôự t ngựớù i tu luýệôựn hôự  sệữ  đầắ c đựớự c bôế n thựớ .
Khi chiựu đựự ng tầế t cầở  nhựữ ng điệầu nầùý, chự viự khôô ng sô đô
gíù vớớ i hôự , trông tầôm rầế t thầởn nhiệôn, chíớnh lầù  ‘đầở  bầế t hôầùn
thuở  mầự  bầế t hôầùn khầểu’. Khi trông tầôm rầế t thầởn nhiệôn, môự i
ngựớù i nghíữ  xệm, côớ  phầở i  tầôm tíớnh cuở ầ chự viự  tu lệôn rôầ i
khôô ng? Nệếu hôự  khôô ng gầôý chô chự viự phiệần phựớ c nầùý, hôự
khôô ng gầôý đầu khôể  chô chự viự, chự viự tu thệế  nầùô? Chự viự
ngôầ i thôầở i mầớ i  ớở  đôớ ,  uôế ng nựớớ c trầù ,  xệm ti-vi côớ  thệể  tu
lệôn, muôế n cầô bầô nhiệôu lầù  cầô bầếý nhiệôu, điệầu nầùý tuýệôự t
đôế i khôô ng thệể  đựớự c. Chíớnh lầù  trông hôầùn cầởnh phựớ c tầự p
nầùý, trông vầ vầếp nhầếp nhôô , trông mầ nầự n chự viự mớớ i côớ
thệể  đệầ  cầô cầớ i tầôm kiầ, chự viự mớớ i côớ  thệể  đầự t đựớự c tiệôu
chuầển  cầô,  cầởnh  giớớ i  cầô.  Vầôự ý  thíù  tầôm tíớnh  cuở ầ  chự  viự
khôô ng giôế ng nhự cuở ầ ầnh tầ, côớ  phầở i lầù  tầôm tíớnh cuở ầ chự
viự đầữ  tu lệôn, chự viự ‘nhầế t cựở  tầm đầắ c’! Mầù  chự viự lầù  môôự t
ngựớù i luýệôựn côô ng, chầẳng phầở i  chự viự  muôế n đệầ  cầô tầầng
thựớ  sớớ m ngầùý việôn mầữn sầô? Vầôự ý tầôm tíớnh cuở ầ chự viự tu
lệôn rôầ i, thíù chầẳng phầở i côô ng cuở ầ chự viự cuữ ng sệữ  lệôn sầô?
Khầẳng điựnh lầù  nhự thệế ! Côớ  môôự t đầự ô lýớ  nhự thệế  nầùý: Tầôm
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tíớnh cầô bầô nhiệôu côô ng cầô bầếý nhiệôu. Víớ nhự ngựớù i kiầ
tầôm tíớnh chíở  cầô ngầần ầếý [thôô i],  mầù  riệông côô ng cựớ  tầặng
lệôn? Điệầu nầùý lầù  tuýệôự t  đôế i  khôô ng thệể  nầùô! Khôô ng côớ  sựự
việôự c nhự thệế  nầùý tôầ n tầự i, tuýệôự t đôế i khôô ng thệể .  Côớ  ngựớù i
cầởm thầếý, ‘môôự t sôế  ngựớù i tu luýệôựn tầôm tíớnh khôô ng bầằng tôô i,
tầự i sầô hôự  lầự i côớ  côô ng?’ Phựớng diệôựn nầùý hôự  khôô ng bầằng
chự viự, hôự  côớ  thệể  côớ  phựớng diệôựn hớn chự viự. Bớở i víù côn
ngựớù i trông tu luýệôựn lầù  vựớ t bôở  tựù ng cầớ i tầôm, tựù ng cầớ i tầôm,
côớ  tầôm chựầ vựớ t bôở  đựớự c biệểu hiệôựn rầ thíù  hôự  vầẫn giôế ng
nhự ngựớù i thựớù ng, nhựng cầớ i tầôm đầữ  vựớ t bôở  đi thíù đựớng
nhiệôn  khôô ng  biệểu  hiệôựn  xuầế t  lầi  nựữ ầ.  Lầù  môôự t  ngựớù i  tu
luýệôựn, khi chự viự gầặự p đầu khôể , chự viự ‘nhầế t cựở  tựớ  đầắ c’. Nôớ i
vui thệế  nầùý, chự viự đi đầôu tíùm tiệôựn íớch thệế  nầùý?

‘Côớ  ngựớù i  đầớnh tôô i,  chựở i  mầắng tôô i’,  tựự  míùnh tựớ c  vôô
cuù ng, trông lôù ng phầẫn nôôự  bầế t bíùnh; hôầặự c lầù  ‘ngựớù i khầớ c
chiệếm tiệôựn nghi cuở ầ tôô i, lựù ầ tiệần cuở ầ tôô i’, quầở  thựự c khôô ng
thệể  chiựu đựớự c! Côn ngựớù i lầù  rầế t côi trôự ng nhựữ ng thựớ  nầùý,
thầôự m chíớ môôự t chuớ t xíớu lớự i íớch cuữ ng khôô ng thệể  mầế t đi. Môự i
ngựớù i nghíữ xệm, ngựớù i nầùý sôế ng thầôự t đầớng thựớng! Ánh
tầ chiệếm đựớự c chuớ t tiệôựn nghi, ầnh tầ cầô hựớ ng tựự  nôôự i tầôm
víù  môôự t  chuớ t tiệôựn nghi nhôở  bệớ  đầếý, côn ngựớù i bầôý giớù  lầù
nhự thệế . Ánh tầ thựự c khôô ng biệế t ầnh tầ đầữ  chầôn chíớnh mầế t
đi cầớ i gíù, lầù  đầớng sớự  nhầế t! Đựớ c nầùý tầự i sầô lầự i trầôn quýớ  thệế?
Môự i ngựớù i biệế t rầằng ngựớù i lớớ n tuôể i ớở  phựớng Đôô ng đệầu
giầởng: Côớ  đựớ c thíù mớớ i côớ  phuớ c phầôự n. Phuớ c phầôự n nầùý bầô
gôầ m môôự t vầù i phựớng diệôựn: lầùm quần lớớ n, phầớ t đầự i tầù i, côớ
nhầù , côớ  đầế t, côớ  hầựnh phuớ c v.v., đệầu lầù  đựớ c kiầ đôể i lầếý. Nôớ  đi
cuù ng vớớ i sinh mệôựnh côn ngựớù i; côn ngựớù i chệế t đi nôớ  cuữ ng
đi thệô nguýệôn thầần;  chự viự  chuýệển sinh nôớ  cuữ ng thệô
chự viự  chuýệển sinh. Khôô ng chíở  lầù  đựớ c, mầù  vầôự t  chầế t mầùu
đện nghiệôựp lựự c mầù  tôô i vựù ầ giầởng, nghiệôựp lựự c nầùý cuữ ng đi
cuù ng vớớ i  sinh mệôựnh côn ngựớù i.  Hầi chuở ng vầôự t  chầế t  nầùý
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đệầu đi cuù ng ngựớù i tầ. Trựớớ c đầôý ngựớù i giầù  giầởng: lầùm việôự c
xầếu thíù phầở i gầặự p bầớô. Ái bầớô chự viự? Ái ghi lầự i môớ n nớự  đôớ
cuở ầ chự viự? Lầùm gíù côớ  ầi quầởn nhựữ ng việôự c nầùý chô chự viự?
Nhựng đựớ c  nầùý  nôớ  lầự i  ớở  trệôn  thầôn  thệể  chự viự,  nôớ  kiệôn
quýệế t bầớm lầếý chự viự, đớù i sầu sệữ  thầếý cầớ i đựớ c nầùý. Nghiệôựp
lựự c nhiệầu thíù  suôế t cuôôự c đớù i ầếý chự viự sệữ  nhiệầu đầu khôể ,
nhiệầu bệôựnh, nhiệầu tầi nầự n; nhiệầu đựớ c thíù suôế t đớù i ầếý chự
viự côớ  nhiệầu tiệần, nhiệầu phuớ c phầôự n, lầùm quần lớớ n. Chíớnh lầù
thựớ  nầùý tầự ô thầùnh. Vầôự ý lầù  môôự t ngựớù i luýệôựn côô ng, đựớ c nầùý
cầùng trầôn quýớ, nôớ  côớ  thệể  chuýệển hôầớ  thầùnh côô ng, chíớnh lầù
đầự ô lýớ  nầùý.

Khôầ hôự c hiệôựn đầự i khôô ng nhíùn thầếý đựớự c điệểm nầùý, lầù
víù khôầ hôự c hiệôựn đầự i khôô ng thệể  đôôự t phầớ  đựớự c tầầng khôô ng
giần nầùý. Nhầôn lôầự i chuớ ng tầ đầng sôế ng trông híùnh thựớ c
khôô ng  giần nhự thệế  nầùô?  Tôô i  nôớ i  chô  môự i  ngựớù i,  tầầng
khôô ng giần mầù  nhầôn lôầự i chuớ ng tầ đầng sôế ng lầù  ớở  giựữ ầ hầi
chuở ng lầự p tựở  vầôự t chầế t. Lầựp tựở , nhựữ ng ngựớù i hôự c quầ vầôự t lýớ
chuớ ng tầ biệế t, phầôn tựở , nguýệôn tựở , nầùô lầù  hầự t nhầôn nguýệôn
tựở , hầự t quầrk, hầự t nệutrinô, chuớ ng đệầu lầù  môôự t tầầng lầựp tựở ,
chuớ ng lầù  nguýệôn tôế  vầôự t chầế t cầếu thầùnh lầựp tựở  lớớ n hớn. Côn
ngựớù i  chuớ ng tầ sôế ng trông tầầng lầự p tựở  nầùô? Côn ngựớù i
chuớ ng tầ duù ng mầắ t nhíùn thầếý cầớ i lớớ n nhầế t lầù  tinh cầầu, nhôở
nhầế t lầù  phầôn tựở  côớ  thệể  nhíùn thầếý dựớớ i kíớnh hiệển vi. Thầôự t
rầ côn ngựớù i  chuớ ng tầ  sinh tôầ n  trông tầầng khôô ng giần
giựữ ầ tinh cầầu vầù  phầôn tựở . Chuớ ng tầ cầởm thầếý rầế t rôôự ng lớớ n,
rầế t  bầô lầ, tô lớớ n vôô  týở.  Tôô i  nôớ i  rầằng khôầ hôự c hiệôựn đầự i
khôô ng phầớ t triệển, phi thuýệần vuữ  truự  côớ  bầý cầô hớn nựữ ầ,
thíù chự viự cuữ ng khôô ng thệể  bầý rầ khôở i khôô ng giần vầôự t chầế t
nầùý cuở ầ chuớ ng tầ; mầớý tíớnh côớ  phầớ t triệển hớn nựữ ầ cuữ ng
khôô ng thệể  sầớnh đựớự c vớớ i nầữô ngựớù i, mầù  nầữô ngựớù i hiệôựn
nầý vầẫn lầù  ‘mệô ’, víù vầôự ý khôầ hôự c cuở ầ nhầôn lôầự i vầẫn rầế t lầù
nôô ng cầự n.
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Môự i  ngựớù i  thựở  nghíữ  xệm,  nhầôn  lôầự i  chuớ ng  tầ  sôế ng
giựữ ầ hầi lôầự i lầự p tựở  tinh cầầu vầù  phầôn tựở , vầôự ý thíù phầôn tựở  lầù
dô nguýệôn tựở  cầếu thầùnh, khôô ng giần giựữ ầ nguýệôn tựở  vầù
phầôn tựở  lầù  nhự thệế  nầùô? Nhầù  khôầ hôự c hiệôựn đầự i chíở nhầôự n
thựớ c đệến nguýệôn tựở  nhự môôự t điệểm, môôự t kệế t cầếu nhôở  cuở ầ
nôớ .  Thầôự t  rầ nới mầù  nguýệôn tựở  tôầ n tầự i  cuữ ng lầù  môôự t  mầặự t,
môôự t khôô ng giần vầôự t chầế t dô mầặự t nầùý cầếu thầùnh cuữ ng rầế t lầù
rôôự ng lớớ n, chầẳng quầ cầớ i mầù  chự viự phầớ t hiệôựn lầù  môôự t điệểm.
Vầôự ý thíù trông mầặự t tầầng thựớ  nầùý cuở ầ nôớ  thíù khôô ng giần nầùý
lớớ n đệến đầôu? Tiệôu chuầển đô lựớù ng cựự  lý cuở ầ chuớ ng tầ đệầu
lầù  đựớ ng trệôn gôớ c đôôự  khôầ hôự c hiệôựn đầự i cuở ầ nhầôn lôầự i mầù
đô lựớù ng tầế t cầở .  Chự viự  phầở i thôầớ t rầ khôở i cầớ i khung vầù
khầớ i  niệôựm cuở ầ  khôầ hôự c  thựự c  chựớ ng.  Chự viự  bựớớ c  vầùô
khôô ng giần kiầ, chự viự  phầở i  phuù  hớự p vớớ i  híùnh thựớ c cuở ầ
khôô ng giần kiầ, chự viự mớớ i côớ  thệể  bựớớ c vầù ô. Khôầ hôự c biệế t
rầằng  khôầởng  cầớ ch  tựù  nguýệôn  tựở  đệến  phầôn  tựở  phầở i  dô
khôầởng hầi triệôựu nguýệôn tựở  xệếp thầùnh mớớ i côớ  thệể  đi tựù
nguýệôn tựở  đệến phầôn tựở . Khôầởng cầớ ch mầù  hôự  côớ  thệể  nhầôự n
thựớ c  đựớự c tựớng đôế i  rôôự ng lớớ n,  chự viự  khôô ng thệể  đựớ ng
trông trầựng thầớ i cuở ầ khung khôầ hôự c thựự c chựớ ng nầùý cuở ầ
nhầôn lôầự i  đệể  nhầôự n thựớ c nôớ . Vầôự ý thíù  môự i  ngựớù i thựở  nghíữ
xệm: Tựù  nguýệôn tựở  đệến hầự t  nhầôn nguýệôn tựở  côớ  phầở i  lầù
môôự t  tầầng  khôô ng  giần  khôô ng?  Vầôự ý  thíù  giựữ ầ  hầự t  nhầôn
nguýệôn tựở  vầù  hầự t quầrk côớ  khôầởng cầớ ch khôô ng giần lớớ n
đệến  đầôu?  Mầù  quầững  giựữ ầ  tựù  hầự t  quầrk  chô  đệến  hầự t
nệutrinô thíù sầô? Tầế t nhiệôn khôầ hôự c cuở ầ nhầôn lôầự i chuớ ng
tầ hiệôựn nầý chíở côớ  thệể  nhầôự n thựớ c đệến hầự t nệutrinô. Nhíùn
cuữ ng khôô ng nhíùn thầếý đựớự c, chíở côớ  thệể  đô bầằng mầớý môớ c,
biệế t đựớự c híùnh thựớ c tôầ n tầự i cuở ầ nôớ . Thầôự t rầ vầẫn côù n cầớ ch
vầôự t chầế t bầởn nguýệôn cuở ầ vầôự t chầế t khôô ng biệế t xầ nhựớù ng
nầùô!
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Điệầu tôô i  vựù ầ giầởng lầù  híùnh thựớ c tôầ n tầự i  khôô ng giần
đớn giầởn nhầế t. Tầế t cầở  vầôự t chầế t cuở ầ nhầôn lôầự i chuớ ng tầ, bầô
gôầ m cầở  vầôự t chầế t tôầ n tầự i trông khôô ng giần nầùý mầù  chự viự
nhíùn khôô ng thầếý vầù  vầôự t chầế t mầù  chuớ ng tầ côớ  thệể  nhíùn thầếý,
nhự lầù : sầắ t, xi-mầặng, đôôự ng vầôự t, thựự c vầôự t, vầôự t chầế t, côù n côớ
thầôn thệể  ngựớù i, đệầu lầù  dô phầôn tựở  tầự ô thầùnh. Côn ngựớù i
sinh tôầ n trệôn bệầ  mầặự t phầôn tựở , giôế ng nhự môôự t bựớ c trầnh
lầôự p thệể ,  chự viự  sinh tôầ n trệôn bệầ  mầặự t  nầùý, khôô ng chầựý rầ
ngôầù i đựớự c. Khôầ hôự c cuở ầ nhầôn lôầự i cuữ ng giớớ i hầự n trông
môôự t chuớ t khôô ng giần nầùý, nôớ  khôô ng đôôự t phầớ  đựớự c, côù n nôớ i
khôầ hôự c phầớ t triệển thệế  nầùô, vầù  bầù i trựù  tầế t cầở  hôự c thuýệế t.
Kýữ  thuầôự t  cuở ầ  nhầôn lôầự i  khôô ng đầự t  đựớự c  nhầôự n  thựớ c  cầô
hớn vệầ  vuữ  truự , nệếu hôự  thựự c sựự  côớ  thệể  đôôự t phầớ  tầầng khôô ng
giần nầùý, thíù  hôự  sệữ  nhíùn thầếý híùnh thựớ c tôầ n tầự i cuở ầ sinh
mệôựnh khôô ng giần khầớ c, híùnh thựớ c tôầ n tầự i cuở ầ vầôự t chầế t, kệế t
cầếu  tầự ô  thầùnh  thớù i  khôô ng  bệôn  trông.  Nhựng,  ngựớù i  tu
luýệôựn chuớ ng tầ côớ  thệể  nhíùn thầếý, Phầôự t mớớ i lầù  nhầù  khôầ hôự c
cầô nhầế t.

Khi tôô i giầởng vệầ  khầi thiệôn muự c đầữ  tựù ng nhầắ c đệến vầến
đệầ  nầùý.  Côn ngựớù i  nhầắm mầắ t  vầùô nhíùn đôầ  vầôự t,  nhíùn  tựù
thiệôn muự c nầùý cuở ầ chuớ ng tầ, chíớnh lầù  ớở  giựữ ầ hầi lôô ng mầùý,
hôầặự c lầù  Đầự ô giầ gôự i lầù  sớn cầặn, [tựớ c lầù ] ớở  gôế c muữ i đầớnh rầ
môôự t thôô ng đầự ô, thôô ng thầẳng đệến thệể  tuù ng quầở  cuở ầ chự viự.
Y hôự c gôự i lầù  thệể  tuù ng quầở , ngựớù i luýệôựn côô ng Đầự ô giầ gôự i nôớ
lầù  nệô  hôầùn cung, chíớnh lầù  chíở nôớ . Nhựng ớở  môôự t nựở ầ phíớầ
trựớớ c  cuở ầ  thệể  tuù ng quầở ,  nhầù  ý  hôự c  đầữ  phầớ t  hiệôựn  đựớự c
trầng biự  kệế t cầếu tôể  chựớ c vôế n côớ  cuở ầ côn mầắ t ngựớù i. Cầớ c
nhầù  ý hôự c hiệôựn đầự i thầếý rầế t kýù  lầự , tầự i sầô ớở  đầôý lầự i côớ  môôự t
côn  mầắ t?  Hôự  chô  lầù  côn  mầắ t  thôầớ i  hôầớ ,  hôự  côù n  duù ng
thuýệế t tiệến hôầớ  đệể  giầở i thíớch nhựữ ng điệầu nầùý. Thầôự t rầ nôớ
chíớnh lầù  tôầ n tầự i nhự thệế  nầùý, hôầùn tôầùn khôô ng phầở i lầù  biự
thôầớ i hôầớ . Khi côn ngựớù i nhầắm côn mầắ t thiựt nhíùn đôầ  vầôự t,
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đựớng nhiệôn khi côn mầắ t thiựt nầùý tu luýệôựn tôế t rôầ i thíù nôớ
cuữ ng  côớ  thệể  xuýệôn  thầếu,  cuữ ng  côớ  côô ng  nầặng  nầùý,  Phầôự t
Phầớp vôô  biệôn. Bíùnh thựớù ng nhầắm mầắ t, nhầắm côn mầắ t dô
phầôn tựở  cầếu thầùnh đệể  nhíùn, thíù côớ  thệể  xuýệôn thầếu khôô ng
giần nầùý nhíùn thầếý cầởnh tựớự ng ớở  khôô ng giần khầớ c, chíớnh
lầù  đầự ô lýớ  nầùý, víù vầôự ý ngựớù i tu luýệôựn côớ  thệể  nhíùn thầếý điệầu
mầù  ngựớù i thựớù ng khôô ng nhíùn thầếý. Tầế t nhiệôn côớ  môôự t sôế
ngựớù i thựớù ng, khi hôự  bựớớ c vầùô trầự ng thầớ i mớ mớ mầùng
mầùng, ngầẫu nhiệôn đầữ  nhíùn thầếý môôự t vầù i hiệôựn tựớự ng khôô ng
rôữ  rầùng, víớ duự : nhíùn thầếý côớ  môôự t ngựớù i trựớớ c mầắ t nhựng
nhôầớng cầớ i lầù  biệến mầế t, hôầặự c lầù  nhíùn thầếý cầớ i gíù, nghệ thầếý
ầôm thầnh gíù.  Đôớ  côớ  thệể  lầù  thựự c sựự  nhíùn thầếý, nghệ thầếý
tíùnh híùnh cuở ầ khôô ng giần khầớ c môôự t  cầớ ch mớ hôầ .  Bớở i  víù
thiệôn muự c cuở ầ ngựớù i khôô ng biự phông bệế  quầớ  chầặự t, hôầặự c lầù
tầi khôô ng biự phông bệế  chầặự t, ngầẫu nhiệôn côớ  thệể  nghệ thầếý
ầôm thầnh cuở ầ khôô ng giần khầớ c, hôầặự c lầù  nhíùn thầếý môôự t vầù i
hiệôựn tựớự ng khôô ng giần khầớ c.

Tôô i vựù ầ giầởng vệầ  khôô ng giần nầùý nới nhầôn lôầự i sinh
tôầ n. Thầôự t rầ tinh cầầu mầù  nhầôn lôầự i chuớ ng tầ đầng sinh tôầ n
nầùý khôô ng phầở i lầù  lầự p tựở  lớớ n nhầế t, vầôự t chầế t lớớ n nhầế t. Bệôn
ngôầù i  tinh cầầu côù n côớ  vầôự t  chầế t lớớ n hớn! Víù  thệế  mầắ t cuở ầ
Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni vệầ  cựự c vi quần đầữ  côớ  thệể  nhíùn thầếý
nhựữ ng vầôự t  chầế t  rầế t  lầù  vi  quần; vệầ  hôầ ng quần đầữ  côớ  thệể
nhíùn  thầếý  nhựữ ng vầôự t  chầế t  rầế t  lầù  lớớ n,  rầế t  lầù  hôầ ng quần.
Nhựng cuôế i cuù ng Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni cuữ ng chựầ nhíùn
thầếý vuữ  truự  nầùý rôế t cuôôự c lớớ n đệến đầôu, víù  vầôự ý ÔÔ ng giầởng
môôự t cầôu rầằng: Kýù  đầự i vôô  ngôầự i, kýù  tiệểu vôô  nôôự i. Vuữ  truự  nầùý
rôôự ng lớớ n biệế t bầô! Môự i ngựớù i nghíữ xệm phựớ c tầự p nhựớù ng
nầùô,  chựớ  khôô ng  giôế ng  nhựữ ng  gíù  mầù  nhầôn  lôầự i  đầữ  biệế t,
chíớnh lầù  khôô ng giần nầùý, híùnh thựớ c nầùý cuở ầ chuớ ng tầ, nôớ
rầế t lầù  phựớ c tầự p! Ngôầù i  híùnh thựớ c cuở ầ chuở ng khôô ng giần
nầùý, côù n côớ  híùnh thựớ c khôô ng giần tôầ n tầự i thệô chiệầu dôự c,
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hớn nựữ ầ bệôn trông khôô ng giần chiệầu dôự c côù n côớ  rầế t nhiệầu
rầế t nhiệầu thệế  giớớ i đớn nguýệôn, rầế t phựớ c tầự p. Thệế  giớớ i đớn
nguýệôn mầù  tôô i nôớ i  chíớnh lầù  chíở  thiệôn quôế c v.v.,  môẫ i môôự t
khôô ng giần lầự i tôầ n tầự i thớù i khôô ng khầớ c nhầu, chự viự nghíữ
xệm khôô ng giần dô nguýệôn tựở  cầếu thầùnh nầùý, thớù i  giần
cuở ầ nôớ  côớ  thệể  giôế ng vớớ i thớù i giần cuở ầ khôô ng giần dô phầôn
tựở  cầếu thầùnh cuở ầ chuớ ng tầ ớở  đầôý hầý khôô ng? Khầớ i niệôựm
khôô ng giần cuở ầ nôớ , cựự  lý cuở ầ nôớ  cuữ ng khôô ng giôế ng vớớ i cuở ầ
chuớ ng tầ, tầế t cầở  đệầu đầữ  phầớ t sinh biệến hôầớ . Đíữầ bầý kiầ cuở ầ
ngựớù i ngôầù i hầùnh tinh (ÚFÔ) tầự i sầô nôớ  lầự i côớ  thệể  thôầắ t ầển
thôầắ t hiệôựn, nôớ  bầý nhầnh đệến thệế? Nôớ  chíớnh lầù  đi ớở  khôô ng
giần khầớ c, đớn giầởn lầù  nhự vầôựý. Nhầôn lôầự i đựớ ng tựù  gôớ c đôôự
khôầ hôự c cuở ầ míùnh hiệôựn nầý đệể  nhầôự n thựớ c nhựữ ng hiệôựn
tựớự ng bầế t minh trông vuữ  truự , hôầặự c lầù  duù ng phựớng phầớp
ầếý  đệể  nghiệôn  cựớ u  tu  luýệôựn  hầý tôô n  giầớô,  thíù  víữnh  việẫn
khôô ng nghiệôn cựớ u rôữ  rầ đựớự c. Hôự  phầở i cầở i biệến phựớng
phầớp  tự duý cuở ầ  míùnh,  hôự  phầở i  đựớ ng trệôn  môôự t  gôớ c  đôôự
khầớ c  đệể  nhầôự n  thựớ c.  Trông liựch  sựở  nhầôn  lôầự i,  khôầ  hôự c
khôô ng chíở  lầù  cầớ i gôự i lầù  ‘khôầ hôự c thựự c chựớ ng’ mầù  ngựớù i
Chầôu  ÁÔ u  đầữ  phầớ t  hiệôựn  vầù  phầớ t  minh,  khôô ng  chíở  lầù  côn
đựớù ng ầếý,  côù n côớ  côn đựớù ng khầớ c.  Nhựữ ng thựớ  đầữ  phầớ t
hiệôựn trệôn điựầ cầầu, quầớ  tríùnh phầớ t triệển cuở ầ nệần vầặn minh
côể  đầự i  đầữ  tựù ng tôầ n  tầự i  trông liựch sựở  đệầu  lầù  côn đựớù ng
nhầôự n thựớ c khầớ c vệầ  vầôự t  chầế t sinh mệôựnh, vệầ  vuữ  truự .  Khôầ
hôự c  côể  đầự i  Trung  Quôế c  chíớnh  lầù  đi  côn  đựớù ng  khầớ c.
Đựớng nhiệôn vầặn hôầớ  Trung Quôế c bớở i víù đôôự ng chầự m đệến
tầầng thựớ  rầế t cầô, vầù  bớở i víù đầự ô đựớ c côn ngựớù i khôô ng tôế t
nựữ ầ, nệôn biự ựớ c chệế  rôầ i. Chô nệôn nôớ  khôô ng đựớự c lựu truýệần
lầự i, mầù  híùnh thựớ c khôầ hôự c thầếp nhầế t cuở ầ phựớng Tầôý lầự i
đựớự c lựu lầự i chô côn ngựớù i,  víù  vầôự ý nôớ  tựớng đôế i  khôô ng
hôầùn chíởnh.
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Vựù ầ nầữý tôô i  giầởng vệầ  côn ngựớù i  khôô ng phầở i  sinh rầ
trông khôô ng giần vầôự t  chầế t  nầùý  vầù  muự c đíớch lầùm ngựớù i.
Nệếu côn ngựớù i trựớự t xuôế ng nựữ ầ thíù sệữ  đôế i diệôựn vớớ i sựự  huýở
diệôự t,  huýở  diệôự t  triệôự t  đệể ,  gôự i  lầù :  ‘híùnh thầần  tôầùn  diệôự t’,  rầế t
đầớng  sớự !  Víù  vầôự ý  Phầôự t  muôế n  đôôự  côn  ngựớù i,  ầếý  chíớnh  lầù
khôô ng đệể  chự viự đôế i diệôựn vớớ i đựớù ng cuù ng nầùý, đựầ chự viự
tựù  thôế ng khôể  cuở ầ côn ngựớù i đôôự  đệến thiệôn quôế c, đôớ  lầù  giầở i
quýệế t vầến đệầ  thôế ng khôể  cuở ầ côn ngựớù i môôự t cầớ ch thựự c sựự
vầù  tựù  cầặn bầởn. Cớ điệểm mầù  côn ngựớù i hiệôựn nầý tin Phầôự t
khôô ng giôế ng vớớ i cớ điệểm mầù  ngựớù i xựầ tin Phầôự t,  ngựớù i
xựầ tin Phầôự t lầù  bầớ i Phầôự t, tu Phầôự t, kíớnh Phầôự t, khôô ng côớ  tầôm
gíù  khầớ c. Ngựớù i hiệôựn nầý tíớn Phầôự t lầù  đệể  cầầu Phầôự t.  Nhựng
cầớ i tầôm ‘cầầu’ kiầ đôế i vớớ i Phầôự t mầù  nôớ i lầù  bầển nhầế t, tầôm dớ
bầển nhầế t. Víù vầôự ý môự i ngựớù i nghíữ xệm, Phầôự t lầù  đôôự  chự viự,
chự  viự  cầầu  đựớự c  thôầở i  mầớ i  vầù  hầự nh  phuớ c  nới  ngựớù i
thựớù ng.  Nệếu chự viự  ớở  nới ngựớù i  thựớù ng thựự c  sựự  hầựnh
phuớ c,  sôế ng thôầở i  mầớ i,  chự viự  thựự c sựự  khôô ng muôế n lầùm
Phầôự t  nựữ ầ, chự viự  bầôý giớù  hầẳn chíớnh lầù  Phầôự t rôầ i, thệế  lầùm
sầô côớ  thệể  đựớự c? Nghiệôựp lựự c đầữ  nớự , việôự c xầếu đầữ  lầùm tựù  đớù i
nầùý  quầ đớù i  khầớ c  mầù  chự viự  khôô ng trầở ,  chự viự  chíở  cầầu
hầự nh phuớ c, nôớ  lầùm sầô côớ  thệể  cầầu mầù  đệến đựớự c? Chự viự
chíở côớ  môôự t cầớ ch: Đi tu, mớớ i côớ  thệể  tiệôu trựù  nghiệôựp lựự c đầữ
nớự .  Nệếu nôớ i  chự viự  khôô ng muôế n thầùnh Phầôự t,  thíù  chự viự
phầở i lầùm môôự t ngựớù i tôế t, lầùm nhiệầu việôự c thiệôựn, lầùm íớt việôự c
ầớ c, tựớng lầi chự viự mớớ i côớ  thệể  hầự nh phuớ c, chự viự thựự c sựự
tựự  míùnh kệớô dầù i hớn sinh mệôựnh. Nhựng côớ  lệữ  ngựớù i tầ sầu
khi biự tầểý nầữô luớ c chuýệển sinh, chuýệển sinh đệến môôự t môô i
trựớù ng bầế t hầởô thíù lầự i trôô i dầự t đệến bớù  vựự c huýở  diệôự t.

Vựù ầ rôầ i tôô i nhầắ c đệến Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni giầởng vuữ
truự  nầùý ‘kýù  đầự i vôô  ngôầự i, kýù  tiệểu vôô  nôôự i’. Côớ  thệể  côớ  ngựớù i
côù n chựầ hiệểu cầôu nầùý lầắm. Chíớnh lầù  Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu
Ni đầữ  nhíùn thầếý vầến đệầ  gíù? ÔÔ ng đầữ  giầởng hôự c thuýệế t tầm
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thiệôn  đầự i  thiệôn  thệế  giớớ i.  Phầôự t  Thíớch  Cầ  Mầôu  Ni  giầởng:
Ngựớù i  côớ  thầôn thệể  vầôự t  chầế t  giôế ng nhự ngựớù i  chuớ ng tầ,
khôô ng chíở lầù  ngựớù i tôầ n tầự i trông khôô ng giần khầớ c, ÔÔ ng nôớ i
côớ  bầ nghíùn thệế  giớớ i giôế ng vớớ i xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i cuở ầ chuớ ng
tầ. Trông hệôự  Ngầôn Hầù , côớ  bầ nghíùn tinh cầầu nhự thệế  nầùý.
Hớn nựữ ầ ÔÔ ng côù n giầởng môôự t cầôu, ÔÔ ng nôớ i: Trông môôự t hầự t
cầớ t côớ  bầ nghíùn đầự i thiệôn thệế  giớớ i. ÔÔ ng nôớ i trông môôự t hầự t
cầớ t  côớ  bầ nghíùn khôô ng giần giôế ng nhự khôô ng giần sinh
tôầ n  cuở ầ  nhầôn  lôầự i  chuớ ng  tầ.  Nhựng  týở  lệôự  lớớ n  nhôở  cuở ầ
ngựớù i ớở  đôớ , chự viự khôô ng thệể  duù ng khầớ i niệôựm nhầôự n thựớ c
cuở ầ khôầ hôự c hiệôựn đầự i  đệể  nhầôự n thựớ c, hôự  sinh tôầ n trông
môôự t híùnh thựớ c thớù i khôô ng khầớ c.

Cầôu  nôớ i  tôô i  vựù ầ  giầởng  côớ  ngựớù i  côớ  thệể  thầếý  kýù  lầự ,
khôô ng hiệểu. Môự i  ngựớù i thựở  nghíữ  xệm, điựầ cầầu đầng vầôự n
chuýệển môôự t cầớ ch rầế t côớ  quý luầôự t. Mầù  khi hầự t điệôựn tựở  quầý
quầnh hầự t nhầôn nguýệôn tựở  khầớ c gíù sô vớớ i Trầớ i Đầế t quầý
xung quầnh Mầặự t Trớù i? Lầù  cuù ng môôự t híùnh thựớ c. Nệếu chự viự
côớ  thệể  phôớ ng tô hầự t điệôựn tựở  đệến tô nhự điựầ cầầu cuở ầ chuớ ng
tầ thíù chự viự thầếý trệôn đôớ  côớ  sinh mệôựnh hầý khôô ng? Vầôự t
chầế t gíù tôầ n tầự i trệôn bệầ  mầặự t? Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni giầởng:
Kýù  tiệểu vôô  nôôự i. ÔÔ ng nhíùn thầếý mựớ c đôôự  nầùô? Vệầ  vi quần vầôự t
chầế t,  ÔÔ ng  đầữ  nhíùn  thầếý  đựớự c  rầế t  vi  quần  rôầ i.  ÔÔ ng  nôớ i
trông môôự t hầự t cầớ t côớ  tầm thiệôn đầự i thiệôn thệế  giớớ i tôầ n tầự i,
trông môôự t hầự t cầớ t côớ  bầ nghíùn đầự i thiệôn thệế  giớớ i. Vầôự ý môự i
ngựớù i thựở  nghíữ xệm, nệếu nhựữ ng gíù Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni
nôớ i lầù  thầôự t, thíù trông môôự t hầự t cầớ t, trông thệế  giớớ i đôớ  côớ  phầở i
lầù  côớ  sôô ng, hôầ , biệển? Vầôự ý thíù trệôn bớù  sôô ng, hôầ , biệển đôớ  côớ
phầở i lầù  cuữ ng côớ  cầớ t? Vầôự ý thíù trông hầự t cầớ t đôớ  côớ  phầở i lầù  côù n
côớ  tầm thiệôn đầự i thiệôn thệế  giớớ i? Vầôự ý thíù trông hầự t cầớ t cuở ầ
hầự t cầớ t đôớ  côớ  phầở i lầù  côù n côớ  bầ nghíùn đầự i thiệôn thệế  giớớ i?
Truý xuôế ng dựớớ i nựữ ầ Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni phầớ t hiệôựn lầù
vôô  cuù ng tầôự n. Víù thệế  ÔÔ ng liệần giầởng môôự t cầôu, nôớ i rầằng: ‘Kýù
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tiệểu vôô  nôôự i’, ÔÔ ng chựầ nhíùn thầếý bầởn nguýệôn nhầế t cuở ầ vầôự t
chầế t  lầù  gíù.  Đựớng  nhiệôn  trựớớ c  đầôý  chuớ ng  tôô i  đầữ  tựù ng
giầởng  bầởn  nguýệôn  nhầế t  cuở ầ  vầôự t  chầế t,  ớở  đầôý  tôô i  khôô ng
giầởng nhiệầu nựữ ầ. Bớở i  víù  giầởng quầớ  cầô, quầớ  sầôu, nhầế t lầù
nhiệầu ngựớù i  khôô ng nghệ hiệểu hệế t  tiệếng Hôầ,  víù  vầôự ý  tôô i
khôô ng giầởng nhiệầu vệầ  phựớng diệôựn nầùý nựữ ầ. Tôô i nghíữ rầằng
tôô i giầởng thệế  nầùý thôô i, sầu đầôý môự i ngựớù i côớ  thệể  đựầ rầ
nhựữ ng vầến đệầ  trông tu luýệôựn, trông hôự c Phầớp, tôô i sệữ  giầở i
đầớp chô chự viự.

Đệ tử: Chúng con đã xem cuốn «Chuyển Pháp Luân»
quyển  một  và  hai,  trong  đó  có  một  câu  con  cảm  thấy
không hiểu lắm, bởi vì trước đây con từng là đệ tử Mật
Tông. Trong đó có một vấn đề dường như là tầng thứ của
Bồ Tát và Phật Như Lai đang gặp phải kiếp [nạn]?

Sự phuự :  Cầôu hôở i  nầùý  hôở i  rầế t  cầô.  Chíở  khi  chự viự  tu
luýệôựn lệôn cầô hớn nựữ ầ chự viự mớớ i côớ  thệể  nhíùn đựớự c nhầôự n
thựớ c đựớự c. Đựớng nhiệôn tôô i chíở côớ  thệể  nôớ i môôự t cầớ ch đớn
giầởn,  khầớ i  quầớ t  chô chự viự.  Phầớp ớở  tầầng côn ngựớù i  nầùý
khôô ng linh nựữ ầ, bớở i víù đầự ô đựớ c xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i đi xuôế ng,
quần niệôựm đầự ô đựớ c trông nhầôn tầôm đầữ  bầự i hôầự i, khôô ng côớ
chíớnh niệôựm thíù  Phầớp khôô ng linh nựữ ầ. Khi Phầớp trông xầữ
hôôự i  nhầôn lôầự i  khôô ng linh nựữ ầ,  thíù  nhầôn lôầự i  sệữ  biự  trựớự t
xuôế ng. Nệếu Phầớp khôô ng phầở i lầù  trông xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i nầùý
khôô ng linh nựữ ầ, vầôự ý thíù trông khôô ng giần rầế t cầô tầầng ÔÔ ng
đầữ  biự sầi lệôự ch, sinh mệôựnh vầôự t chầế t sệữ  biự rớớ t xuôế ng dựớớ i, hôự
khôô ng tôế t nựữ ầ, hôự  rớớ t xuôế ng dựớớ i. Vầôự ý thíù nệếu ÔÔ ng xuầế t
hiệôựn vầến đệầ  trệôn diệôựn rôôự ng, thíù  khôô ng chíở lầù  vầến đệầ  cuở ầ
nhầôn lôầự i nựữ ầ, víớ duự  Đầự i Phầớp xuýệôn suôế t môôự t mầự ch chô
tớớ i  bệôn dựớớ i,  ớở  trệôn lệôự ch môôự t  chuớ t thíù  ớở  dựớớ i  thầý đôể i
diệôựn mầự ô hệế t cầở . Giôế ng nhự bầắn suớ ng vầôự ý, chự viự chíở cầần
hới lệôự ch đi môôự t chuớ t, thíù việôn đầự n bầắn rầ khôô ng biệế t bầắn
vầùô đầôu. Tầự i sầô bệôn dựớớ i nầởý sinh nhựữ ng biệến đôể i lớớ n
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nhự vầôự ý? Xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i biệến hôầớ  vôô  cuù ng đầớng sớự ! Nầùô
lầù  huớ t thuôế c phiệôựn, buôô n bầớn mầ tuýớ, côn ngựớù i khôô ng côớ
việôự c ầớ c nầùô khôô ng lầùm, côớ  rầế t nhiệầu ngựớù i lầùm rầế t nhiệầu
việôự c xầếu; nầùô lầù  xầữ  hôôự i đện, đôầ ng tíớnh luýệến ầớ i, lôầự n giớớ i
tíớnh, v.v., đệầu khôô ng phầở i lầù  tiệôu chuầển lầùm ngựớù i. Phầôự t
nhíùn nhựữ ng vầến đệầ  nầùý nhự thệế  nầùô? Chíớnh phuở  cuở ầ chự
viự chô phệớp, luầôự t phầớp chô phệớp, đầếý lầù  tựự  côn ngựớù i chô
phệớp, nhựng Thiệôn Lýớ  khôô ng chô phệớp! Ngầùý xựầ nhựữ ng
thựớ  đệựp đệữ  lầù  đôế i tựớự ng truý cầầu cuở ầ nhầôn lôầự i, hiệôựn nầý
chự viự thựở  xệm xệm nhựữ ng đôầ  chới đựớự c bầùý bầớn, nhựữ ng
bựớ c trầnh vệữ  đệầu lôầự n hệế t cầở  lệôn, đầôý chíớnh lầù  tầớ c phầểm.
Lầù  cầớ i gíù? Ái cuữ ng khôô ng nôớ i rôữ  đựớự c. Quần niệôựm cuở ầ tầế t
cầở  môự i ngựớù i đệầu phầớ t sinh biệến đôể i thệô hựớớ ng tựớng
phầởn. Môôự t đôế ng rầớ c rựớở i bầùý ớở  đôớ  chíớnh lầù  tầớ c phầểm nhầù
đầự i sự điệôu khầắ c. Hiệôựn tựớự ng cuở ầ cầở  xầữ  hôôự i đệầu nhự thệế .
Thầôự m chíớ đôầ  chới trông cựở ầ hầùng côớ  híùnh dầự ng môôự t đôế ng
phầôn cuữ ng đựớự c bầùý bầớn. Ngầùý xựầ buớ p bệô  kiầ phầở i lầùm
thầôự t đệựp thíù ngựớù i tầ mớớ i muôế n muầ, bầôý giớù  đầầu lầôu, kệở
hung ầớ c, mầ quýở  quầớ i diự đệầu trớở  thầùnh đôầ  chới, côù n bầớn
rầế t chầựý, ngựớù i khôô ng côớ  thiệôựn niệôựm muôế n muầ. Điệầu nầùý
thệể  hiệôựn  môôự t  vầến  đệầ :  Quần niệôựm cuở ầ  côn ngựớù i  trựớự t
xuôế ng rầế t ghệô  gớớ m rôầ i! Ngầùý xựầ bầù i hầớ t côớ  thầnh ầôm đệựp
đệữ , ngựớù i tôế t nghiệôựp hôự c việôựn ầôm nhầự c rầ thíù thầôn thệế , tự
cầớ ch ựu mýữ,  bớở i  víù  ầôm nhầự c chíớnh lầù  đệm đệến chô môự i
ngựớù i cầởm thuự  cầớ i đệựp. Hiệôựn nầý nầm khôô ng rầ nầm, nựữ
khôô ng rầ nựữ , tôớ c rầế t dầù i, hệớ t ầ ầ, lệôn ti-vi môôự t cầớ i thíù chíớnh
lầù  ngôô i sầô cầ nhầự c. Tầế t cầở  đệầu đầng bầự i hôầự i, bầế t cựớ  cầớ i gíù
cuở ầ nhầôn lôầự i cuữ ng đệầu trựớự t dôế c.  Côù n côớ  rầế t nhiệầu rầế t
nhiệầu  hiệôựn  tựớự ng,  vôô  cuù ng  đầớng  sớự !  Chự  viự  khôô ng  tu
luýệôựn chự viự khôô ng nhíùn rầ. Nhầôự n thựớ c cuở ầ nhầôn lôầự i vệầ
tôô n giầớô cuữ ng khầớ c rôầ i, hôự  côi lầù  chíớnh triự, côớ  ngựớù i mớở
miệôựng rầ lầù  chựở i  Phầôự t,  trông thựự c đớn kiầ côù n côớ  môớ n
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“Phầôự t  nhầởý tựớù ng”.  Đầôý chíớnh lầù  phíở  bầớng Phầôự t!  Xầữ  hôôự i
nhầôn lôầự i hiệôựn nầý lầùm sầô vầôự ý? Chự viự khôô ng tu chự viự
khôô ng biệế t, môôự t khi đầữ  tu quầý đầầu nhíùn lầự i thíù thầếý thầôự t
đầớng sớự ! Môự i ngựớù i thựở  nghíữ xệm, nhầôn lôầự i nầùý đầữ  bầự i
hôầự i đệến mựớ c đôôự  nầùý rôầ i, nôớ  khôô ng phầở i lầù  côô  lầôự p, lầù  víù
Phầớp nầùý trông khôô ng giần nhầế t điựnh đầữ  xầởý rầ vầến đệầ .
Rầế t  nhiệầu  vầôự t  chầế t,  sinh  mệôựnh  sầi  lệôự ch  khôở i  Phầớp  tầự ô
thầùnh. Tôô i chíở côớ  thệể  giầởng chô chự viự nhự thệế  nầùý, giầởng
quầớ  sầôu rôầ i víù ngôầ i ớở  đầôý côù n rầế t nhiệầu ngựớù i chựầ lýớ  giầở i
đựớự c. Tôô i nghíữ rầằng tôô i giầởng thệế  nầùý chự viự hầẳn đầữ  minh
bầự ch rôầ i.

Đệ tử: Con vốn cảm thấy ngại quá, nhưng con không
nắm lấy cơ hội này thực sự e rằng lỡ mất rồi. Vấn đề này
rất nhiều người đều chưa trả lời được cho con, hôm nay
có Thầy đến, cơ hội này thật khó được. Mấy năm trước có
một hôm lúc hơn 12 giờ đêm con ngồi đả toạ theo phương
pháp Mật tông,  trước đây con tu Mật tông.  Nhưng con
xoay vòng vòng giống như máy bay xoắn ốc vậy, nhanh
đến nỗi con không có cách nào hình dung được, cứ thế bay
lên. Con lên cao ngần này, từ đỉnh đầu xuất lai. Đỉnh đầu
xuất lai có hơi đau một chút, khi đau khi con đang bay lên
trên con rất sợ. Con nghĩ có thể linh hồn của con đi rồi, vậy
thì con không nhìn thấy thân thể con. Ngày thứ hai lại xảy
ra hiện tượng kỳ lạ, ban ngày con ngồi trong phòng, con
nhìn thấy vầng hào quang màu bạc, ánh sáng màu bạc,
sau đó năm phút sau thì không thấy nữa. Ngày thứ ba con
nhìn thấy Pháp Luân, thế là thế nào?

Sự phuự : Mầặự c duù  trựớớ c đầôý chự viự tu Mầôự t tôô ng, nhựng
khôô ng khớở i tầớ c duự ng, tầự i sầô chự viự côớ  thệể  nhíùn thầếý Phầớp
Luầôn? Lầù  víù trựớớ c khi chự viự tu chuớ ng tôô i đầữ  quầởn chự viự
rôầ i. Ngựớù i luýệôựn côô ng muôế n bầý lệôn rầế t đớn giầởn, cầớ c nhầù
khôầ hôự c hiệôựn nầý khôô ng giầở i thíớch đựớự c. Thầôự t rầ khi tầế t

Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996] 41



cầở  mầự ch trông cớ thệể  ngựớù i đệầu thôô ng thíù hôự  côớ  thệể  bầý
lệôn. Hôự  khôô ng bầý lệôn thíù  khi đi cuữ ng sệữ  thầếý lầông lầông,
lệô nuớ i, lệô thầng đệầu khôô ng thầếý mệôự t. Đầôý chíớnh lầù  mầự ch
thôô ng rôầ i, sệữ  nhự vầôự ý. Côù n nệếu nôớ i nguýệôn thầần xuầế t lầi
rôầ i, côớ  ngựớù i nguýệôn thầần dệẫ  lý thệể , côớ  ngựớù i thíù khôô ng
dệẫ  xuầế t lầi. Sầu khi lý thệể  Phầớp Luầôn đựầ thầôn thệể  chự viự
bầý lệôn, víù thệế  xôầý chuýệển rầế t nhầnh. Côù n nhự nôớ i chự viự
khôô ng dầớm lệôn cầô nhự vầôự ý chíớnh lầù  víù khi đôớ  chự viự chíở
côớ  nầặng lựớự ng cầô ngầần ầếý. Chự viự lầần đầầu tiệôn gầặự p phầở i
vầến đệầ  nầùý sệữ  sớự , ầi cuữ ng vầôựý. Thầôự t rầ ngựớù i tu luýệôựn Phầớp
Luầôn  Đầự i  Phầớp  chuớ ng tầ  bầý lệôn  rầế t  nhiệầu,  lầù  rầế t  bíùnh
thựớù ng. Ngựớù i tu luýệôựn vựù ầ bựớớ c vầù ô tu luýệôựn thíù bầắ t đầầu
thôô ng mầự ch,  sầu đôớ  đầự i  chu thiệôn thôô ng rôầ i  thíù  khi  đôớ
ngựớù i liệần côớ  thệể  bầý lệôn.

Tôô i giầởng rầ tôô i côù n phầở i dầặự n dôù  môự i ngựớù i, đựù ng ầi
côớ  suý nghíữ nầùý: ‘Nệếu tôô i côớ  thệể  bầý lệôn đựớự c thíù tôế t biệế t
bầô!’ Chự viự vựù ầ sinh rầ quần niệôựm truý cầầu thíù chự viự côớ
thệể  bầý lệôn đựớự c cuữ ng sệữ  khôô ng bầý lệôn đựớự c nựữ ầ. Bớở i víù
luýệôựn côô ng lầù  giầởng ‘vôô  vi’, giầởng ‘khôô ng’, ‘hựữ u tầôm tu, vôô
tầôm đầắ c’; ‘hựữ u tầôm tu luýệôựn, vôô  tầôm đầắ c côô ng’. Đệầu lầù  ôô m
giựữ  trầựng thầớ i nầùý mầù  tu luýệôựn. Suôế t ngầùý chíở muôế n thầùnh
Phầôự t, đôớ  chíớnh lầù  chầếp trựớớ c mầự nh mệữ . Tầôm nầùý khôô ng bôở
đi thíù víữnh việẫn khôô ng đựớự c, víù thệế  tu luýệôựn chíớnh lầù  bôở  đi
tầôm côn ngựớù i. Chự viự  ớở  nới ngựớù i thựớù ng bầế t cựớ  điệầu
chầếp trựớớ c nầùô đệầu lầù  tầôm chầếp trựớớ c. Nôớ i truý cầầu cầớ i
nầùý, truý cầầu cầớ i kiầ, chự viự cầùng truý cầầu thíù cầùng khôô ng
côớ . Chự viự chíở côớ  vựớ t bôở  cầớ i tầôm nầùý đi thíù nôớ  sệữ  côớ , môự i
ngựớù i nhầế t điựnh phầở i nhớớ  cầớ i Lýớ  nầùý. Trông ngựớù i thựớù ng
chự viự nệếu muôế n đầắ c đựớự c điệầu gíù, chự viự côớ  thệể  đi truý
cầầu, chự viự côớ  thệể  đi hôự c, sầu khi côế  gầắng sệữ  côớ  thệể  đầắ c
đựớự c; nhựng vớớ i điệầu vựớự t quầ ngựớù i thựớù ng, thíù chíở côớ
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vựớ t bôở  thíù mớớ i côớ  thệể  đầắ c đựớự c. Gôự i lầù  gíù? Gôự i lầù : ‘vôô  cầầu
nhi tựự  đầắ c’.

Vầến đệầ  đầớng sớự  mầù  chự viự  nôớ i  thầôự t  rầ khôô ng côớ  gíù
đầớng sớự  cầở , bầý lệôn lầù  bầý lệôn. Bớở i víù luớ c đôớ  khôô ng ầi nôớ i
chô chự viự,  khôô ng côớ  viự  sự phuự  nầùô  trông chôế n  ngựớù i
thựớù ng dầựý.  Bớở i  víù  bầý lệôn lầù  việôự c  rầế t  bíùnh thựớù ng,  nôớ
chiựu sựự  khôế ng chệế  cuở ầ ýớ  niệôựm côn ngựớù i. Chự viự nôớ i tôô i hầự
xuôế ng, chíở cầần chự viự vựù ầ nghíữ nôớ  liệần hầự  xuôế ng; chự viự
nôớ i lệôn liệần lệôn ngầý. Nhựng khi chự viự cầùng sớự  hầữ i thíù lầự i
lầù  tầôm chầếp trựớớ c, nôớ  dệẫ  rớớ t xuôế ng, víù vầôự ý nhầế t điựnh đựù ng
sớự  hầữ i. Trựớớ c đầôý côớ  môôự t ngựớù i tu thầùnh Lầ Hầớn, vựù ầ cầô
hựớ ng ầnh tầ liệần rớớ t xuôế ng. Tầự i sầô vầôự ý? Cầô hựớ ng, cầớ i cầô
hựớ ng nầùý cuở ầ côn ngựớù i cuữ ng lầù  thệể  hiệôựn cuở ầ ‘tíùnh’, cuữ ng
lầù  môôự t chầếp trựớớ c. Lầù  môôự t ngựớù i tu thầùnh, ầnh mầắng tôô i,
ầnh nôớ i  tôô i  nhựữ ng điệầu khôô ng dệẫ  nghệ, tôô i  khôô ng quần
tầôm; ầnh nôớ i tôô i tôế t, tôô i cuữ ng khôô ng đôôự ng tầôm; ầnh nôớ i tôô i
khôô ng tôế t, tôô i cuữ ng khôô ng đệể  trông tầôm. Víù thệế  ầnh tầ vựù ầ
cầô hựớ ng liệần rớớ t xuôế ng. Tu thầùnh Lầ Hầớn cuữ ng khôô ng dệẫ
dầùng,  cuôế i  cuù ng ngựớù i  nầùý lầự i  tiệếp tuự c  tu.  Quầ vầù i  nầặm
ầnh tầ lầự i tu thầùnh Lầ Hầớn, ầnh tầ liệần nghíữ: Míùnh khôô ng
đựớự c cầô hựớ ng, míùnh cầô hựớ ng môôự t cầớ i lầù  phầở i rớớ t xuôế ng.
Trông tầôm ầnh tầ liệần sớự  míùnh cầô hựớ ng. Nhựng ầnh tầ
vựù ầ sớự  hầữ i ầnh tầ lầự i rớớ t xuôế ng. Bớở i víù sớự  hầữ i cuữ ng lầù  tầôm
chầếp trựớớ c.  Tu Phầôự t  lầù  môôự t  việôự c  rầế t  nghiệôm tuớ c,  khôô ng
phầở i lầù  trôù  đuù ầ. Víù thệế  môự i ngựớù i nhầế t điựnh phầở i chuớ  ýớ  vầến
đệầ  nầùý.

Trựớớ c khi môự i  ngựớù i  đầặự t  cầôu hôở i  tôô i  nôớ i  thệôm môôự t
vầến đệầ  nầùý: Chuớ ng tầ luýệôựn côô ng nhầế t điựnh phầở i chuýệôn
nhầế t. Tôô i biệế t rầế t nhiệầu ngựớù i ngôầ i đầôý trựớớ c đầôý đầữ  tựù ng
hôự c  Mầôự t  tôô ng;  côớ  rầế t  nhiệầu ngựớù i  tíớn  Phầôự t  giầớô;  côớ  rầế t
nhiệầu ngựớù i tíớn Ki Tôô  giầớô, Thiệôn Chuớ ầ giầớô. Tôô i chô rầằng:
Tu luýệôựn  phầở i  chuýệôn  nhầế t!  Tầự i  sầô phầở i  chuýệôn  nhầế t?
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Đầôý lầù  môôự t chầôn lýớ  vôô  cuù ng chíớnh xầớ c. Hiệôựn nầý thớù i kýù
mầự t  Phầớp  ngựớù i  khôô ng  thệể  tu  thầùnh  nựữ ầ,  đầôý  lầù  môôự t
nguýệôn  nhầôn  chuở  ýệếu.  Côớ  vầù i  nguýệôn  nhầôn  tầự ô  thầùnh:
khôô ng lýớ  giầở i đựớự c Phầớp; ngôầù i rầ lầù  tầự p tu. Tầựp tu lầù  môôự t
nguýệôn nhầôn chuở  ýệếu. Chự viự luýệôựn côô ng nầùý rôầ i, thíù chự
viự khôô ng thệể  luýệôựn côô ng khầớ c. Tầự i sầô nôớ i vớớ i chự viự nhự
thệế? Lầù  bớở i víù cầôu nôớ i “lầếý cầớ i sớở  trựớù ng cuở ầ môự i nhầù” lầù
cầớ ch nôớ i cuở ầ ngựớù i thựớù ng, lầù  cầớ i Lýớ  truý cầầu kiệến thựớ c
kýữ  thuầôự t  cuở ầ  ngựớù i  thựớù ng.  Côù n  Lýớ  tu  luýệôựn  lầù  phầở i
chuýệôn nhầế t.  Trông Phầôự t  giầớô giầởng bầế t  nhiự  phầớp môô n.
Chự viự  nôớ i  tôô i  vựù ầ tu Phầôự t,  vựù ầ tu Đầự ô,  thíù  cầớ i  gíù  cuữ ng
khôô ng tu thầùnh, ầi cuữ ng sệữ  khôô ng cầếp côô ng chô chự viự.
Bớở i víù “tu tầự i tựự  kýở, côô ng tầự i sự phuự ”. Môự i ngựớù i nghíữ xệm,
khíớ  côô ng  kiầ  cựớ  luýệôựn  cựớ  luýệôựn  thíù  côớ  thệể  thầùnh  Phầôự t
khôô ng?  Mầôự t  tôô ng  niệôựm  chuớ t  chuớ  ngựữ ,  thệôm  chuớ t  hôầự t
đôôự ng  ýớ  niệôựm,  kệế t  vầù i  cầớ i  thuở  ầến  thíù  côớ  thệể  thầùnh  Phầôự t
khôô ng?  YÚ  niệôựm  cuở ầ  côn  ngựớù i  chầẳng  lầù  gíù  hệế t,  chíở  lầù
nguýệôựn vôự ng.  Côù n thựự c sựự  khớở i  tầớ c duự ng lầù  sự phuự !  Côớ
ngựớù i liệần nghíữ: Đệầu lầù  Phầôự t giầ, chuớ ng tôô i vựù ầ niệôựm Phầôự t
vựù ầ hôự c Mầôự t tôô ng, vựù ầ luýệôựn khíớ côô ng Phầôự t giầ, thệế  khôô ng
tôế t  sầô?  Đôớ  lầù  nhầôự n  thựớ c  cuở ầ  ngựớù i,  chựớ  Thầần  khôô ng
nhầôự n thựớ c nhự thệế . Môự i ngựớù i thựở  nghíữ  xệm: Phầôự t Nhự
Lầi, Phầôự t  Á Di Đầù  lầù  tu thầùnh nhự thệế  nầùô? Lầù  dựự ầ vầùô
phựớng phầớp tu luýệôựn cuở ầ bầởn thầôn mầù  việôn mầữn, côô ng
cuở ầ ÔÔ ng cuữ ng lầù  dựự ầ vầùô híùnh thựớ c diệẫn hôầớ  cuở ầ bầởn thầôn,
việôn mầữn thệế  giớớ i cuở ầ ÔÔ ng, tu thầùnh cuở ầ bầởn thầôn ÔÔ ng.
Tầế t cầở  môự i thựớ  cuở ầ ÔÔ ng đệầu lầù  cầớ c nhầôn tôế  cuở ầ híùnh thựớ c
tu luýệôựn bầởn thầôn ÔÔ ng trông quầớ  tríùnh tu luýệôựn tầự ô thầùnh.

Phựớng phầớp việôn mầữn cuở ầ Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni gôự i
lầù  “Giớớ i-Điựnh-Huệôự ”.  Phầở i  tu tựớ  thiệần bầớ t  điựnh v.v.,  chiệểu
thệô phựớng phầớp tu luýệôựn cuở ầ ÔÔ ng mầù  lầùm.  Tu luýệôựn
thệô môô n nầùý thíù côô ng cuở ầ chự viự cuữ ng phầở i lầù  côô ng Phầôự t
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Thíớch Cầ Mầôu Ni tu luýệôựn, chự viự mớớ i côớ  thệể  tu luýệôựn đệến
nới cuở ầ ÔÔ ng. Nệếu chự viự muôế n tu luýệôựn Mầôự t tôô ng, vầôự ý thíù
chự  viự  phầở i  chiệểu  thệô  ýệôu  cầầu  Thầôn-Khầểu-YÚ  cuở ầ  Mầôự t
tôô ng, thíù chự viự mớớ i côớ  thệể  tu đệến thiệôn quôế c dô Đầự i Nhầôự t
Nhự Lầi truự  tríù.  Cầớ i gíù  cuữ ng luýệôựn, thíù  chự viự  khôô ng đầắ c
đựớự c gíù cầở . Chự viự tu Tiựnh Đôôự , niệôựm Á Di Đầù  Phầôự t, quầý
đầầu lầự i chự viự lầự i hôự c lýớ  luầôự n Thiệần Tôô ng, thíù chự viự cuữ ng
chầẳng đầắ c đựớự c gíù.  Ngựớù i  chíở  côớ  môôự t  thầôn thệể  kiầ, nệếu
muôế n biệến thầôn thệể  ầếý thầùnh Phầôự t thệể , thầôn thệể  cuở ầ Phầôự t,
môự i  ngựớù i biệế t rầằng, đôớ  khôô ng phầở i lầù  chuýệôựn dệẫ  dầùng,
bầởn thầôn chự viự khôô ng lầùm nôể i. Phầở i lầù  Phầôự t lầùm, nệếu biệến
thầôn thệể  chự viự thầùnh Phầôự t thệể , thíù đôớ  lầù  môôự t việôự c vôô  cuù ng
phựớ c tầự p, côù n phựớ c tầự p hớn cầở  mầớý môớ c tinh xầởô nhầế t cuở ầ
nhầôn lôầự i. ÔÔ ng đựầ vầùô thầôn thệể  chự viự môôự t bôôự  cầớ c thựớ  mầù
gôự i lầù  cớ chệế , côù n phầở i cầếp chô chự viự rầế t nhiệầu rầế t nhiệầu
hầự t  giôế ng việôn mầữn cuở ầ cầớ c lôầự i  Phầôự t  Phầớp thầần thôô ng,
giệô ớở  điệần cuở ầ đần điệần, tầế t cầở  đệầu lầù  nhựữ ng thựớ  trông
môô n cuở ầ ÔÔ ng,  thệế  thíù  chự viự  mớớ i côớ  thệể  tu luýệôựn trông
môô n cuở ầ ÔÔ ng, mớớ i côớ  thệể  tu đệến thệế  giớớ i Phầôự t quôế c cuở ầ
ÔÔ ng. Nệếu khôô ng chuýệôn nhầế t, thíù chự viự chíở côớ  môôự t thầôn
thệể , lầùm sầô côớ  thệể  đệể  chô chự viự tu thầùnh môôự t chự viự cuở ầ
hầi thệế  giớớ i cuở ầ Phầôự t? Lầùm sầô côớ  thệể  tu thầùnh hầi? Phầôự t
nhíùn thầếý chự viự thệế  thíù đệầu sệữ  khôô ng cầếp chô chự viự, hôự
chô rầằng tầôm tíớnh chự viự khôô ng tôế t. Nôớ i thầẳng rầ, chự viự lầù
ngựớù i muôế n lầùm lôầự n Phầôự t Phầớp. Phầôự t Nhự Lầi tu thầùnh
Phầôự t Nhự Lầi rầế t giần khôể , rầế t khôớ ! Môôự t viự Phầôự t Nhự Lầi
tu thầùnh Nhự Lầi phầở i chiựu biệế t bầô nhiệôu giần khôể  mớớ i
côớ  thệể  tu thầùnh Nhự Lầi! Môôự t ngựớù i thựớù ng chự viự muôế n
cầở i biệến nhựữ ng thựớ  cuở ầ ÔÔ ng, lầùm lôầự n nhựữ ng thựớ  cuở ầ ÔÔ ng,
đệm hầi thựớ  trôôự n lầẫn vớớ i nhầu, lầùm lôầự n nhựữ ng điệầu hầi
viự  Phầôự t  ầếý  chựớ ng ngôôự ,  đầôý  côù n khôô ng phầở i  lầù  lầùm lôầự n
Phầôự t Phầớp hầý sầô?! Nghiệôm trôự ng nhự vầôự ý đầếý! Nhựng
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hôầù  thựớự ng hiệôựn nầý vầù  nhầôn lôầự i hiệôựn nầý đầng phầớ  hôầự i
Phầôự t Phầớp mầù  hôự  lầự i khôô ng hệầ  biệế t. Đựớng nhiệôn, chự viự
khôô ng biệế t thíù cuữ ng khôô ng trầớ ch chự viự, khôô ng trầớ ch chự
viự lầù  khôô ng trầớ ch chự viự, nhựng khôô ng chô chự viự bầế t cựớ
điệầu  gíù.  Sệữ  khôô ng đệể  chô môôự t  ngựớù i  tuýù  tiệôựn  lầùm lôầự n
Phầôự t Phầớp. Hầi môô n Phầôự t Phầớp, Phầớp cuở ầ hầi viự Phầôự t Nhự
Lầi đệầu biự  chự viự  lầùm lôầự n. Điệầu nầùý lầù  tuýệôự t đôế i khôô ng
thệể ! Víù thệế  chự viự chíở cầần tu lầẫn thíù khôô ng thệể  đầắ c đựớự c.
Khôô ng phầở i nôớ i tôô i chíở tu Phầôự t giầ, tôô i khôô ng tu Đầự ô giầ,
nệôn tôô i  bệùn tu cầớ c môô n cuở ầ Phầôự t  giầ lầù  đựớự c mầù , Thiệần
tôô ng cuở ầ Phầôự t giầ cuữ ng tu, Mầôự t tôô ng cuữ ng tu, Tiựnh Đôôự , Hôầ
Nghiệôm tôô ng, Thiệôn Thầi tôô ng chự viự đệầu tu, chự viự đầng
lầùm lôầự n,  đôớ  gôự i  lầù  gầôý  lôôự n  xôôự n,  cầớ i  gíù  cuữ ng khôô ng đầắ c
đựớự c. Thựự c sựự  lầù  cầớ i gíù cuữ ng khôô ng đầắ c đựớự c, dô đôớ  chự
viự phầở i tu vựữ ng thệô môôự t môô n thíù chự viự mớớ i côớ  thệể  việôn
mầữn.

Điệầu  tôô i  giầởng ớở  đầôý  lầù  đầự ô  lýớ.  Chựớ  khôô ng phầở i  cựớ
buôôự c chự viự phầở i tu Phầớp Luầôn Đầự i Phầớp cuở ầ tôô i Lýớ  Hôầ ng
Chíớ. Trông môôự t thớù i kýù  tiệần sựở  Phầớp Luầôn Đầự i Phầớp chuớ ng
tôô i đầữ  tựù ng đựớự c truýệần rôôự ng rầữ i đệể  đôôự  nhầôn trông xầữ  hôôự i
nhầôn lôầự i giôế ng nhự Phầôự t giầớô cuở ầ Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni,
trông thớù i kýù  vầặn minh nhầôn lôầự i lầần nầùý chựầ tựù ng lầùm
nhự thệế . Sầu khi nhầôn lôầự i lầần nầùý xuầế t hiệôựn, đầôý lầù  lầần
đầầu tiệôn chuớ ng tôô i lầự i truýệần rầ, côớ  thệể  cuữ ng lầù  lầần cuôế i
cuù ng truýệần xuầế t lầi chô côn ngựớù i,  nhựng lầù  víữnh việẫn
bầế t hôầự i. Đựớng nhiệôn chuớ ng tôô i côớ  thệế  giớớ i Phầớp Luầôn,
nhựữ ng đệôự  tựở  việôn mầữn côớ  thệể  đệến thệế  giớớ i  Phầớp Luầôn.
Nhựng khôô ng phầở i cựớ  buôôự c chự viự phầở i tu Phầớp cuở ầ tôô i.
Chự viự côớ  thệể  tu bầế t kýù  Phầớp nầùô. Miệẫn đôớ  lầù  chíớnh Phầớp,
nệếu chự viự  côớ  thệể  đầắ c đựớự c chầôn truýệần cuở ầ môôự t  phầớp
môô n, chự viự cầởm thầếý chự viự côớ  thệể  việôn mầữn trông phầớp

46 Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]



môô n  đôớ  thíù  chự  viự  tu,  nhựng  tôô i  khuýệôn  chự  viự  phầở i
chuýệôn nhầế t.

Tôô i cuữ ng bầởô môự i ngựớù i nầùý, Phầôự t khôô ng thệể  trựự c tiệếp
đệến đôôự  chự viự bầằng diệôựn mầự ô thầôự t cuở ầ Phầôự t, thầần thôô ng
đầự i hiệển, Phầôự t ngôầ i đầôý giầởng Phầớp chô chự viự, đôớ  khôô ng
phầở i lầù  đôôự  nhầôn, đôớ  gôự i lầù  phầớ  hôầự i Phầớp. Nhựữ ng kệở  thầôự p
ầớ c bầế t xầớ  cuữ ng đệến hôự c, khôô ng côớ  ngôôự ,  vựù ầ nhíùn thầếý viự
Phầôự t  thầôự t  ngôầ i đầôý, ầi côù n khôô ng hôự c? Cầở  nhầôn lôầự i  đệầu
đệến hôự c.  Côớ  phầở i  nhự vầôự ý  khôô ng? Víù  thệế  chíở  côớ  chuýệển
sinh thầùnh sự phuự  trông ngựớù i thựớù ng mớớ i côớ  thệể  dầựý,
mớớ i  côớ  thệể  đôôự  nhầôn.  ỞỞ  đầôý  côù n côớ  vầến đệầ  ngôôự ,  tin hầý
khôô ng tin lầù  dô chự viự. Mầù  bầởn thầôn chự viự côớ  thệể  tựự  cầôn
nhầắc vệầ  Phầớp nầùý. Duù  sầô cuữ ng phầở i côớ  trầớ ch nhiệôựm vớớ i
chự viự nệôn tôô i mớớ i giầởng đầự ô lýớ  nầùý, bớở i víù chự viự muôế n tu
nệôn tôô i nôớ i vớớ i chự viự, nệếu khôô ng thíù bầằng nhự tôô i khôô ng
côớ  trầớ ch nhiệôựm vớớ i  chự viự.  Chự viự  côớ  cớ duýệôn thệế  nầùý,
ngôầ i ớở  nới đầôý, nệôn tôô i nôớ i chô chự viự.  Hiệôựn nầý bầế t cựớ
môô n  nầùô  cuữ ng  đệầu  rầế t  khôớ  tu  thầùnh,  khôô ng  côớ  ngựớù i
quầởn, điệểm chôế t ầếý đệầu lầù  lôầự n tu. Đựớng nhiệôn nệếu bầởn
thầôn chự viự  côớ  thệể  nầắm vựữ ng thíù  chự viự  tu, chự viự  cầởm
thầếý côớ  thệể  tu thầùnh việôn mầữn, thíù tu môô n nầùô cuữ ng đựớự c,
chíớnh lầù  đầự ô lýớ  nầùý, bớở i víù Phầôự t muôế n tôế t chô côn ngựớù i,
víù thệế  tôô i nôớ i vớớ i môự i ngựớù i rầằng, chự viự muôế n tu luýệôựn
thíù  chự viự  phầở i  chuýệôn  nhầế t.  Khôô ng chíở  vệầ  đôôự ng  tầớ c  lầù
khôô ng  thệể  luýệôựn  nhựữ ng  thựớ  khầớ c,  mầù  kinh cuở ầ  nhựữ ng
môô n khầớ c chự viự cuữ ng khôô ng đựớự c niệôựm, trông tự tựớở ng
cuở ầ chự viự cuữ ng khôô ng đựớự c sầởn sinh nhựữ ng thựớ  cuở ầ môô n
kiầ, ýớ  niệôựm đệầu phầở i bôở  đi hệế t. Bớở i víù luýệôựn côô ng rầế t nhiệầu
thựớ  lầù  dựự ầ vầùô ýớ  niệôựm, ýớ  niệôựm cuở ầ chự viự xuầế t lầi thíù chíớnh
lầù  truý cầầu, chự viự liệần muôế n cầớ i kiầ, cầớ i kiầ liệần đệến. Vầôự ý
thíù  côô ng trệôn thầôn chự viự  liệần  lôầự n,  Phầớp Luầôn sệữ  biệến
híùnh, mầế t hiệôựu quầở , chự viự tu cuữ ng nhự khôô ng.
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Tôô i nôớ i vớớ i môự i ngựớù i: Phầớp Luầôn nầùý quầớ  ự lầù  quýớ
giầớ , chự viự đựù ng thầếý tôô i đầữ  cầếp ÔÔ ng chô chự viự, trựớớ c khi
tôô i truýệần điệầu nầùý rầ, cầở  nhựữ ng ngựớù i tu Đầự ô hầùng nghíùn
nầặm muôế n đầắ c  ÔÔ ng cuữ ng khôô ng đầắ c đựớự c.  Sầu khi đầắ c
đựớự c, ngựớù i nầùý côớ  thệể  nôớ i lầù  viự ầếý đầữ  tu luýệôựn đựớự c môôự t
nựở ầ rôầ i. Côô ng sệữ  tựự  đôôự ng đựớự c Phầớp Luầôn diệẫn hôầớ , chíở
cầần tu tầôm chự viự, thíù sệữ  tầặng côô ng, đệầ  cầô lệôn. ÔÔ ng lầù  môôự t
sinh mệôựnh cầô cầếp, cuữ ng côớ  nghíữầ lầù , ÔÔ ng côù n cầô cầếp hớn
cầở  sinh mệôựnh chự viự.  Chự viự  đựù ng nghíữ  rầằng tôô i  đầữ  cầếp
chô chự viự, đầôý lầù  víù chự viự muôế n tu luýệôựn, lầù  Phầôự t tíớnh đầữ
biệểu hiệôựn xuầế t lầi. Xuầế t rầ niệôựm ầếý liệần đôôự  chự viự, chíớnh lầù
lầùm nhự thệế , nhựữ ng gíù chự viự đầắ c đựớự c rầế t lầù  trầôn quýớ. Tu
Phầôự t lầù  môôự t việôự c vôô  cuù ng nghiệôm tuớ c, chuớ ng tôô i cuữ ng sệữ
khôô ng đệể  chự viự lầùm lôầự n ÔÔ ng, huýở  hôầự i ÔÔ ng. Nệếu chự viự
tu muôế n lầẫn nhựữ ng thựớ  khầớ c, thíù chuớ ng tôô i đầùnh phầở i thu
hôầ i lầự i, khôô ng thệể  đệể  chự viự huýở  hôầự i sinh mệôựnh nầùý, sinh
mệôựnh cầô cầếp. Côớ  ngựớù i nghíữ, vầôự ý thíù tôô i hôự c nhựữ ng thựớ
khầớ c, Phầớp Luầôn nầùý uý lựự c lớớ n thệế , sầô ÔÔ ng khôô ng quầởn?
Bớở i víù trông vuữ  truự  côù n côớ  môôự t Lýớ, chíớnh lầù  chự viự muôế n gíù
thíù tựự  míùnh quýệế t điựnh, điệầu tựự  chự viự muôế n, chự viự muôế n
thựớ  tầù , thíù cầớ i tầù  sệữ  khôô ng chôẫ  nầùô lầù  khôô ng nhầôự p vầùô, chự
viự khôô ng cầần chuớ ng vầẫn cựớ  duù i vầùô! Chự viự muôế n chuớ ng
thíù  chuớ ng  ngầý lầôự p  tựớ c  liệần  đệến,  chựầ đầầý  môôự t  giầôý  lầù
chuớ ng đầữ  đệến rôầ i.  Vầôự ý  thíù  Phầớp Luầôn kiầ tầự i  sầô khôô ng
quầởn? Lầù  víù chự viự muôế n. Víù vầôự ý môự i ngựớù i nhầế t điựnh phầở i
chuớ  ýớ  điệểm nầùý. Côn ngựớù i tu luýệôựn lầù  môôự t việôự c vôô  cuù ng
nghiệôm tuớ c, vôô  cuù ng nghiệôm tuớ c.

Khi tôô i  truýệần côô ng ớở  Trung Quôế c,  côớ  nhiệầu  ngựớù i
thiệôn muự c đầữ  khầi mớở  ớở  tầầng thựớ  khầớ  cầô, thiệôn muự c khầi
mớở  rôầ i cuữ ng khôô ng dệẫ  tu, nhíùn thầếý cầớ c viự thầần tiệôn cầô
lớớ n, bớở i víù cầớ c thệể  sinh mệôựnh cuở ầ khôô ng giần khầớ c côớ  thệể
biệến thầùnh rầế t lớớ n, cuữ ng mầặự c ý phuự c vầùng, vựù ầ cầô vựù ầ
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lớớ n, nhầôn lôầự i cầởm thầếý thầần thôô ng quầởng đầự i, nôớ i vớớ i chự
viự rầằng: Tầ nhầôự n côn lầùm đôầ  đệôự , hầữý thệô tầ hôự c. Tầôm kiầ
cuở ầ ngựớù i vựù ầ khớở i lệôn, liệần thệô ôô ng tầ hôự c, luớ c đôớ  liệần
biự huýở  hôầự i. Chự viự đựù ng thầếý ôô ng tầ cầô lớớ n, ôô ng tầ cuữ ng
chựầ rầ khôở i tầm giớớ i, ôô ng tầ khôô ng lầù  gíù cầở , ôô ng tầ chầẳng
quầ chíở lầù  khôô ng trông khôô ng giần nầùý, ôô ng tầ côớ  thệể  biệến
hôầớ  thầôn  thệể ,  víù  vầôự ý  môự i  ngựớù i  nhầế t  điựnh  phầở i  chuớ  ýớ
nhựữ ng sựự  tíùnh nầùý. Côù n côớ  mầ đệến cần nhiệẫu chự viự, ‘thệô
tầ hôự c đi, tầ sệữ  dầựý ngựới gíù đôớ ’. Côớ  ngựớù i hệẫ  tôầự  ớở  đôớ , đầặự c
biệôự t lầù  luýệôựn nhựữ ng côô ng khầớ c, dệẫ  xuầế t hiệôựn cầớ i gíù lầù  tựự
phầớ t côô ng, đầở  thuở  ầến dựớù ng nhự rầế t đệựp, tôô i nôớ i chô chự
viự biệế t mầ cuữ ng biệế t bôôự  nầùý. Chự viự khôô ng biệế t ầi cầếp chô
chự viự, víù vầôự ý chự viự chíở cầần luýệôựn thệô nôớ , nôớ  sệữ  chô thệôm
nhựữ ng thựớ  vầùô trông thầôn thệể  chự viự, thầôn thệể  chự viự sệữ
lôầự n. Tôô i thầếý côớ  môôự t sôế  ngựớù i, thầếý chự viự dựớù ng nhự lầù
hôự c cầớ i nầùý, hôự c cầớ i  kiầ, vầù  trông thầôn thệể  đện lôầự n bầớ t
nhầớô cầở , cầớ i gíù cuữ ng côớ , chự viự hôầùn tôầùn khôô ng tu luýệôựn
đựớự c.  Chuớ ng tôô i  giầởng duýệôn phầôự n,  nệếu chự viự  gầặự p  tôô i,
cuữ ng chíớnh lầù  duýệôn phầôự n cuở ầ chự viự. Nệếu chự viự thựự c sựự
muôế n tu, chuớ ng tôô i sệữ  thầnh lýớ  triệôự t đệể  chô chự viự. Nhựữ ng
thựớ  tôế t lựu lầự i  chô chự viự,  nhựữ ng thựớ  xầếu thíù  bôở  đi chô
chự viự,  giầở i quýệế t, tiựnh hôầớ  thầôn thệể  chự viự,  sầu khi đầự t
đệến trầự ng thầớ i nầữ i bầự ch thệể  thíù chự viự mớớ i côớ  thệể  thựự c sựự
xuầế t côô ng đệầ  cầô tầầng thựớ .

Đệ tử: Thầy có rất nhiều Pháp thân chỉ đạo người tu
luyện,  nhưng  chúng  con  ở  Châu  Úc,  thì  ai  hướng  dẫn
chúng con? Lấy ai làm Thầy?

Sự phuự : ỞỞ  đầôý viự ầếý đầữ  đựầ rầ môôự t vầến đệầ  rầế t trôự ng
ýệếu. Môự i ngựớù i biệế t rầằng, môôự t ngựớù i tu luýệôựn đầôý lầù  môôự t
vầến đệầ  vôô  cuù ng nghiệôm tuớ c. Bớở i víù côn ngựớù i trầở i quầ bầô
đớù i lầù  côớ  nghiệôựp lựự c, đớù i trựớớ c đầữ  tựù ng lầùm việôự c bầế t hầởô,
thíù sệữ  côớ  kệở  thuù  vầù  chuở  nớự  truớ  tầự i khôô ng giần khầớ c. Nệếu hôự
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biệế t chự viự tu luýệôựn, thíù hôự  sệữ  đệến bầớô thuù  chự viự, nhự vầôự ý
ngựớù i vựù ầ bầắ t đầầu tu luýệôựn côớ  thệể  đôế i mầặự t vớớ i nguý hiệểm
sinh mệôựnh. Dô đôớ  tôô i đầữ  giầởng, nệếu khôô ng côớ  sự phuự , thíù
chự viự hôầùn tôầùn khôô ng thệể  tu thầùnh, tuýệôự t đôế i khôô ng thệể
tu thầùnh. Chíở côớ  sự phuự  côi sôớ c chự viự, bầởô hôôự  chự viự, thíù
chự viự mớớ i côớ  thệể  tu thầùnh. Khôô ng đệể  chô chự viự xầởý rầ
bầế t cựớ  vầến đệầ  lớớ n nầùô, chự viự mớớ i côớ  thệể  tu thầùnh. Trựớớ c
đầôý trệôn khầắp thệế  giớớ i  đệầu côớ  ngựớù i  tu luýệôựn,  ớở  Trung
Quôế c tựớng đôế i nhiệầu hớn. Rầế t nhiệầu ngựớù i tu Đầự ô đựầ
đôầ  đệôự , chự viự đựù ng thầếý sầu nầùý xuầế t hiệôựn Đầự ô giầớô, đệôự  tựở
rầế t nhiệầu nhựng đệôự  tựở  chầôn truýệần chíở côớ  môôự t, hôự  mớớ i côớ
thệể  đầởm bầởô ầnh tầ khôô ng côớ  vầến đệầ . Hôự  chíở côớ  thệể  côi sôớ c
môôự t ngựớù i, bớở i víù Đầự ô giầ khôô ng mầng nguýệôựn vôự ng phôể
đôôự  chuớ ng sinh.

Tầự i sầô tôô i côớ  thệể  truýệần đôôự  chô nhiệầu ngựớù i thệế  nầùý?
ỞỞ  Trung Quôế c hiệôựn nầý côớ  hầùng chuự c triệôựu ngựớù i  đầng
hôự c,  côù n chựầ kệể  đệến ớở  nựớớ c ngôầù i.  Tầự i  sầô môự i ngựớù i
đệầu khôô ng xuầế t hiệôựn vầến đệầ  gíù? Trông chuớ ng tầ ngôầ i đầôý
côớ  ngựớù i biự ôô  tôô  đầôm, đầôm hôở ng cầở  xệ ôô  tôô , ầnh tầ thựự c sựự
khôô ng  côớ  chuýệôựn  gíù,  cuữ ng  khôô ng  đầu,  cuữ ng  khôô ng  sớự ,
khôô ng biự thựớng ớở  đầôu cầở . Tầự i sầô côớ  thệể  nhự thệế? Chíớnh
lầù  nhựữ ng chuở  nớự  kiầ đệến đôù i nớự  chự viự, nhựng chuớ ng tôô i
khôô ng đệể  chô chự viự thựự c sựự  xầởý rầ nguý hiệểm. Nhựng, cầớ i
nớự  nầùý vầẫn phầở i trầở . Nệếu khôô ng côớ  sự phuự  bầở ô hôôự , thíù đầữ
chệế t liệần. Chệế t rôầ i thíù tu thệế  nầùô? Tôô i côớ  vôô  sôế  Phầớp thầôn,
giôế ng hệôự t tôô i. Hôự  ớở  khôô ng giần khầớ c, đựớng nhiệôn côớ  thệể
biệến lớớ n thu nhôở . Biệến thầùnh rầế t lớớ n, biệến thầùnh rầế t nhôở .
Tríớ huệôự  cuở ầ hôự  hôầùn tôầùn đựớự c khầi mớở , Phầớp lựự c giôế ng
nhự Phầôự t, chuở  thệể  ớở  chôẫ  tôô i, bầởn thầôn hôự  côớ  nầặng lựự c lầùm
việôự c đôôự c lầôự p, hôự  sệữ  côi sôớ c chự viự, bầởô hôôự  chự viự, giuớ p chự
viự diệẫn hôầớ  côô ng, lầùm môôự t sôế  việôự c. Thầôự t rầ hôự  chíớnh lầù  hôầớ
thầôn tríớ huệôự  cuở ầ tôô i, víù vầôựý, tôô i côớ  thệể  bầởô hôôự  chự viự. Tôô i
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khôô ng ớở  Chầôu ÚÚ c, nhựng Đầự i Phầớp đầữ  truýệần chô chự viự
rôầ i, côớ  thệể  díữ Phầớp vi Sự.

Đệ tử: Pháp thân có thể chỉ đạo chúng con tu luyện và
bảo hộ chúng con không?

Sự phuự : Khi môôự t ngựớù i tu luýệôựn sầắp gầặự p phầở i chuýệôựn
phiệần phựớ c, Phầớp thầôn cuở ầ tôô i sệữ  hôầớ  khầi nhựữ ng thựớ  nầùý
chô chự viự, khôô ng chô xuầế t hiệôựn, cuữ ng sệữ  điệểm hôầớ  chự viự.
Khi chự viự thựự c sựự  chựầ ngôôự , chự viự lầự i tu luýệôựn tôế t, ÔÔ ng
côớ  thệể  sệữ  xuầế t hiệôựn trựớớ c mầắ t chự viự nôớ i vớớ i chự viự điệầu
gíù, côớ  thệể  đệể  chự viự nghệ thầếý ầôm thầnh. Bớở i víù tầầng thựớ
tu luýệôựn cuở ầ chự viự  khôô ng đuở , sệữ  khôô ng đệể  chự viự  nhíùn
thầếý ÔÔ ng, ÔÔ ng sệữ  đệể  chự viự biệế t ầôm thầnh, nhựng đầ sôế  lầù
khi chự viự nguở  ÔÔ ng chô chự viự nhíùn thầếý. Nhự thệế  giôế ng
nhự chự viự nầằm mớ, lầù  thầôự t hầý giầở ,  côù n côớ  ngôôự  tôầ n tầự i,
chô nệôn đầ sôế  côớ  thệể  nhíùn thầếý trông mớ. Nệếu điựnh lựự c
cuở ầ chự viự rầế t cầô, trông khi đầở  tôầự  cuữ ng côớ  thệể  nhíùn thầếý.
Nhựng nệếu chự viự cựớ  muôế n nhíùn thầếý tôô i, cuữ ng lầù  môôự t lôầự i
truý cầầu,  chầếp  trựớớ c,  víù  vầôự ý  cuữ ng khôô ng thệể  đệể  chự viự
thầếý. Khi chự viự khôô ng cầần quầởn, tựớng lầi chự viự chíở cầần
tu, nhầế t điựnh sệữ  nhíùn thầếý.

Đệ tử: Sư phụ bảo hộ con, nhưng nghiệp chướng của
con rất nặng, bảo hộ thế nào ạ?

Sự phuự :  Cầôu nầùý cuữ ng đựầ rầ môôự t  vầến đệầ  rầế t  quần
trôự ng. Bớở i víù xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i ngầùý nầý, ngựớù i tầ đệầu đầữ
đệến bựớớ c nghiệôựp cuôôự n lầếý nghiệôựp,  nghiệôựp lựự c đầữ  tựớng
đôế i lớớ n. Khôô ng chíở lầù  ngựớù i côớ  nghiệôựp lựự c lớớ n nhự thệế , bớở i
víù sinh mệôựnh cuở ầ côn ngựớù i côớ  thệể  chuýệển sinh, chuýệển
sinh  thầùnh  đôôự ng  vầôự t,  vầôự t  chầế t,  thựự c  vầôự t,  sinh  vầôự t  cuở ầ
khôô ng giần tầầng cầô, sinh vầôự t cuở ầ khôô ng giần tầầng thầếp.
Luự c đầự ô luầôn hôầ i mầù , đệầu côớ  thệể  chuýệển sinh. Vầôự ý thíù côn
ngựớù i mầng cầở  đựớ c vầù  nghiệôựp lựự c đi thệô. Côn ngựớù i hiệôựn
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nầý thầùnh phầần đựớ c thíù íớt, nghiệôựp lựự c thíù lớớ n. Vầôự ý nhíùn thíù
khôô ng chíở lầù  ngựớù i côớ  nghiệôựp lựự c, ngầý cầở  buù n, đầế t cuữ ng
côớ  nghiệôựp lựự c.  Trựớớ c đầôý môự i ngựớù i biệế t  rầằng, ớở  Trung
Quôế c, ngựớù i nôô ng dầôn đầng lầùm ruôôự ng nệếu mầù  biự đựớ t tầý,
lầếý môôự t íớt buù n đầắp lệôn sệữ  khôở i, đầắp môôự t íớt đầế t thíù sệữ  khôở i.
Bầôý giớù  chự viự côớ  dầớm đôôự ng đệến đầế t khôô ng? Chự viự côù n
chựầ đôôự ng tớớ i mầù  đầữ  mầắc uôế n vầớn rôầ i! Đệến đầôu cuữ ng lầù
nghiệôựp lựự c. Trệôn vầôự t chầế t côớ  nghiệôựp lựự c, trệôn thựự c vầôự t côớ
nghiệôựp lựự c, đôôự ng vầôự t, ngựớù i đệến đầôu cuữ ng đệầu lầù  nghiệôựp
lựự c, víù vầôự ý nhíùn tựù  khôô ng giần cầô tầầng, xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i lầù
nhựữ ng đớự t sôớ ng đện cuôôự n lầự i. Tầự i sầô côớ  diựch bệôựnh? Diựch
bệôựnh môôự t cầớ ch rầế t nghiệôm trôự ng, chíớnh lầù  sôớ ng đện kiầ,
nhựữ ng khôế i nghiệôựp lựự c mầôự t đôôự  rầế t dầùý, cuôôự n đi cuôôự n lầự i.
Khi cuôôự n đệến đầôý, nôớ  sệữ  xuầế t hiệôựn diựch bệôựnh. Nghiệôựp lựự c
cuở ầ nhầôn lôầự i hiệôựn nầý lớớ n nhự thệế , lầùm thệế  nầùô? Tôô i nôớ i
vớớ i môự i ngựớù i, chự viự phầở i tu luýệôựn, chíớnh lầù  nhựữ ng gíù tôô i
vựù ầ giầởng, [nệếu] nớự  vầù i cầớ i mệôựnh, trầở  hệế t rôầ i mớớ i tu luýệôựn,
thíù ệ rầằng thớù i giần vầù  hôầùn cầởnh đầữ  quầ rôầ i, chự viự cuữ ng
khôô ng gầặự p đựớự c tôô i.

Vầôự ý lầùm thệế  nầùô? Ngựớù i trông vuữ  truự  nầùý khôô ng phầở i
lầù  đệể  lầùm ngựớù i, mầù  lầù  đệể  tu luýệôựn trớở  vệầ , trớở  vệầ  nới thựự c
sựự  đầữ  sinh rầ chự viự.  Côớ  ngựớù i  nôớ i,  tôô i  ớở  xầữ  hôôự i  ngựớù i
thựớù ng,  tôô i  khôô ng  vựớ t  bôở  đựớự c  cầớ i  tíùnh  cuở ầ  ngựớù i
thựớù ng. Tu luýệôựn rôầ i, vớự  côn, chầ mệự , ầnh ệm thíù lầùm thệế
nầùô? Thệế  thíù tôô i sôế ng khôô ng côù n ýớ  nghíữầ nựữ ầ. Đôớ  lầù  chự viự
đựớ ng tựù  gôớ c đôôự  ngựớù i cuở ầ chự viự mầù  nhầôự n thựớ c, trệôn cớ
sớở  hiệôựn hựữ u mầù  xệớ t. Khi chự viự nầông cầô lệôn cớ sớở  mớớ i,
sầu khi nầông cầô tầầng thựớ  chự viự sệữ  khôô ng nghíữ thệế  nựữ ầ,
chự viự ớở  môôự t cầởnh giớớ i khầớ c thíù chự viự sệữ  khôô ng nghíữ nhự
vầôự ý nựữ ầ. Nhựng tôô i phầở i nôớ i chô chự viự biệế t môôự t đầự ô lýớ : Ái
lầù  ngựớù i thầôn thựự c sựự  cuở ầ chự viự? ỞỞ  đầôý tôô i khôô ng phầở i lầù
cần nhiệẫu đệến quần hệôự  giầ đíùnh cuở ầ chự viự, bớở i víù ngựớù i
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khi ớở  trông luự c đầự ô luầôn hôầ i, đớù i nầùý chự viự lầù  ngựớù i, đớù i
sầu lầù  đôôự ng vầôự t lầù  thựự c vầôự t, môôự t đớù i môôự t đớù i, môẫ i đớù i môẫ i
đớù i  chự viự  côớ  biệế t  bầô nhiệôu chầ mệự ,  côớ  biệế t  nhiệôu vớự
chôầ ng côn cầớ i,  ầnh chiự  ệm? Trông dôù ng sinh mệôựnh dầù i
dôù ng cuở ầ chự viự, chự viự cuữ ng khôô ng đệếm hệế t đựớự c. Côù n côớ
lầù  ngựớù i, khôô ng phầở i  lầù  ngựớù i, cầớ i nầùô lầù  thựự c, chíớnh lầù
côn ngựớù i mệô  quầớ  sầôu rôầ i! Chầ mệự  thựự c sựự  cuở ầ chự viự lầù  ớở
nới vuữ  truự  sinh rầ chự viự, ớở  đôớ  mớớ i côớ  chầ mệự  cuở ầ chự viự.
Bớở i  víù  sinh mệôựnh côớ  hầi chuở ng nguôầ n gôế c:  Môôự t  lầù  sinh
mệôựnh sầởn sinh dựớớ i sựự  vầôự n đôôự ng cuở ầ vầôự t chầế t khôể ng lôầ ;
hầi lầù  dựớớ i sựự  vầôự n đôôự ng cuở ầ vầôự t chầế t vuữ  truự  sinh rầ sinh
mệôựnh hựữ u híùnh,  bầởn thầôn ÔÔ ng giôế ng nhự lầù  mầng thầi
nhự côn ngựớù i vầôựý,  sinh rầ sinh mệôựnh. Sinh mệôựnh nhự
thệế , hôự  sệữ  côớ  chầ mệự . Víù vầôự ý chầ mệự  thựự c cuở ầ chự viự, đầng
ớở  kiầ dôữ i thệô chự viự, mông chớù  chự viự vệầ  chự viự khôô ng
vệầ , mệô  ớở  nới đầôý, côù n cầởm thầếý nới đầôý đệầu lầù  ngựớù i thầôn.

Ngựớù i lầùm ngựớù i khôô ng phầở i lầù  muự c đíớch, phầởn bôể n
quý chầôn mớớ i lầù  muự c đíớch. Môôự t ngựớù i nệếu xuầế t rầ niệôựm tu
Phầôự t ầếý, mầặự c duù  ầnh tầ khôô ng côớ  cớ duýệôn tu, ầnh tầ cuữ ng
đầữ  ựớm  trôầ ng  thiệôựn  quầở  tu  Phầôự t.  Tầự i  sầô  lầự i  nôớ i  vầôự ý?
Chíớnh lầù  ầnh tầ xuầế t rầ môôự t niệôựm nầùý quầớ  trầôn quýớ ! Côn
ngựớù i trông hôầùn cầởnh khôể  nhự thệế  nầùý, hôầùn cầởnh mệô
nhự thệế  nầùý, ầnh tầ vầẫn côù n cầớ i tầôm muôế n quầý trớở  vệầ ,
vầẫn côớ  cầớ i tầôm tu Phầôự t hựớớ ng thiệôựn. Nhự vầôự ý, nệếu chự viự
muôế n tu luýệôựn, đệầu sệữ  tíùm cầớ ch bầôự t đệùn xầnh chô chự viự.
Ngựớù i côớ  môôự t  niệôựm nầùý sệữ  chầến đôôự ng thầôự p phựớng thệế
giớớ i, sầớng nhự vầùng, ầi cuữ ng nhíùn thầếý. Ngựớù i nầùý muôế n
tu luýệôựn, thíù chíớnh lầù  nhự thệế , nghiệôựp lựự c lớớ n thệế  nầùý, lầùm
thệế  nầùô? Vầôự ý  thíù  phầở i  tíùm cầớ ch tiệôu nghiệôựp  chô chự viự.
Tiệôu nghiệôựp khôô ng thệể  tiệôu môôự t cầớ ch vôô  điệầu kiệôựn, cuữ ng
khôô ng thệể  tiệôu hệế t tôầùn bôôự  chô chự viự. Ngựớù i khầớ c côớ  thệể
lầùm đệến mựớ c đôôự  nầùô? Tôô i khôô ng xệm, nhựng trông Phầôự t
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giầớô giầởng, rầằng chự viự tu môôự t đớù i khôô ng thầùnh, luầôn hôầ i
vầù i lầần mớớ i côớ  thệể  tu thầùnh, nghíữầ lầù  chự viự ngầý lầôự p tựớ c
khôô ng thệể  tiệôu nhiệầu nghiệôựp nhự thệế . Nhựng nệếu chự viự
chầôn tu, thíù chuớ ng tôô i đớù i nầùý sệữ  tíùm cầớ ch chô chự viự tu
thầùnh, việôn mầữn ngầý trông đớù i nầùý. Nệếu chự viự lớớ n tuôể i
rôầ i, hôầặự c lầù  tuôể i thôự  quầớ  ngầắn khôô ng kiựp nựữ ầ, thíù chự viự sệữ
đệm thệô Phầớp Luầôn nhầôự p thiệôn niệôn, chuýệển sinh. Vựù ầ
sinh rầ đầữ  mầng thệô cầớ i nầùý thíù sệữ  tiệếp tuự c nhầôn duýệôn
lầần kệế  tiệếp nựữ ầ.

Môôự t ngựớù i tu chíớnh Phầớp, tôô i cầần tiệôu trựù  nghiệôựp lựự c
chô chự viự  đệến mựớ c côớ  thệể  tu luýệôựn, chự viự  côớ  thệể  chiựu
đựự ng đựớự c,  giuớ p chự viự  tiệôu đệến mựớ c nầùý.  Tiệôu hệế t  thíù
khôô ng  đựớự c,  khôô ng  trầở  môôự t  chuớ t  nầùô  thíù  cuữ ng  khôô ng
đựớự c.  Vầôự ý  thíù  hôầùn  trầở  phầần  nầùý  lầù  hôầùn  trầở  thệế  nầùô?
Chuớ ng tôô i đầặự t chuớ ng trệôn côn đựớù ng tu luýệôựn cuở ầ chự viự,
đệầu  lầù  nghiệôựp  lựự c  cuở ầ  bầởn  thầôn  chự  viự,  đệầu  đầặự t  trông
nhựữ ng tầầng thựớ  khầớ c nhầu mầù  chự viự cầần đệầ  cầô trông tu
luýệôựn, chuớ ng sệữ  lầù  môôự t quần môôự t nầự n phầớ t sinh khi chự viự
đệầ  cầô tầôm tíớnh, đệến luớ c cầần đệầ  cầô tầầng thựớ , chự viự  sệữ
gầặự p phầở i môôự t vầù i việôự c phiệần phựớ c, hôầặự c lầù  thầôn thệể  cầởm
thầếý biự đầu ớở  đầôu đầếý, vầôự ý thíù đệầu cầần chự viự phầở i ngôôự , luớ c
nầùý côớ  thệể  côi míùnh lầù  ngựớù i luýệôựn côô ng mầù  đôế i đầữ i hầý
khôô ng. Côớ  đôế i  đầữ i  vầến đệầ  nầùý giôế ng nhự ngựớù i  thựớù ng
hầý khôô ng, côớ  thệể  vựớ t bôở , côi nhệự  nôớ  hầý khôô ng. Khi chự
viự côi môôự t quần môôự t nầự n ầếý lầù  cớ hôôự i tôế t đệể  đệầ  cầô tầôm
tíớnh vầù  buôô ng bôở , thíù  chự viự  liệần côớ  thệể  quầ đựớự c quần
nầùý. Côớ  môôự t sôế  ngựớù i tu luýệôựn cầởm thầếý nầự n rầế t lớớ n, thầôự t
rầ khôô ng hệầ  lớớ n. Khi chự viự cầùng cầởm thầếý nôớ  lớớ n, nôớ  cầùng
biệến thầùnh lớớ n, chự viự cầùng nhôở . Nệếu chự viự khôô ng đệể  ýớ,
khôô ng đệể  nôớ  trông tầôm, nuớ i xầnh côù n kiầ thíù khôô ng lô cuở i
đôế t, côớ  Sự phuự  ớở  đầôý, côớ  Phầớp ớở  đầôý, sớự  cầớ i gíù? Kệôự  nôớ ! Khi
vựù ầ vựớ t bôở , chự viự sệữ  phầớ t hiệôựn thầếý nầự n trớở  nệôn nhôở , chự
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viự trớở  nệôn lớớ n, chự viự chíở môôự t bựớớ c liệần vựớự t quầ, nầự n kiầ
biệến thầùnh chầẳng lầù  gíù cầở , đầởm bầởô lầù  nhự vầôựý. Khôô ng quầ
đựớự c, thựự c chầế t lầù  hôự  khôô ng vựớ t bôở  đựớự c tầôm chầếp trựớớ c,
hôầặự c lầù  khôô ng tin vầùô Phầớp. Đầ sôế  khôô ng phầở i lầù  khôô ng
vựớ t bôở  đựớự c cầớ i tầôm nầùý thíù lầù  khôô ng vựớ t bôở  đựớự c cầớ i tầôm
kiầ, đệầu lầù  dô nguýệôn nhầôn khôô ng thệể  vựớ t bôở  cầớ i tầôm nệôn
mớớ i tầự ô thầùnh hôự  khôô ng quầ đựớự c. Bớở i  víù  hôự  khôô ng luù i
đựớự c bựớớ c kiầ cuở ầ côn ngựớù i,  víù  thệế  ầnh tầ khôô ng quầ
đựớự c.

Đệ tử: Con có một câu hỏi. Con tu luyện Pháp Luân Đại
Pháp đã rất  lâu rồi,  con rất  say mê đọc cuốn sách của
Thầy,  xem băng hình của Thầy.  Nhưng con có  một  câu
không hiểu, đó là Thầy có nói một câu rằng: Pháp Luân
dựa vào bản thân chư vị luyện ra thì không luyện xuất lai
được, phải đích thân Thầy cấp cho chư vị một Pháp Luân.
Vậy thì, con đang muốn đến Trung Quốc thỉnh Thầy cấp
cho một Pháp Luân. Đây là một câu hỏi. Một câu hỏi khác
là  nếu  như  có  Pháp Luân rồi,  làm  thế  nào mới  có  thể
chứng minh mình đã có Pháp Luân? Chính là hai câu hỏi
này.

Sự phuự : Rầế t nhiệầu ngựớù i lô lầắng vầến đệầ  nầùý, rầằng nệếu
chuớ ng tôô i  hôự c  Phầớp nầùý,  chựầ tựù ng nghệ bầù i  giầởng cuở ầ
Ngầù i,  chựầ gầặự p  mầặự t  Ngầù i,  thíù  chuớ ng tôô i  côớ  thệể  côớ  Phầớp
Luầôn đựớự c hầý khôô ng? Côớ  ngựớù i côớ  cuữ ng khôô ng côớ  cầởm
giầớ c gíù, côớ  phầở i lầù  Thầầý chựầ quầởn chuớ ng tôô i? Cầôu hôở i nầùý
rầế t nhiệầu ngựớù i đệầu sệữ  côớ . Thựự c rầ tôô i đầữ  việế t trông sầớ ch
rôầ i, chự viự sệữ  côớ  Phầớp Luầôn. Bớở i víù tôô i chíớnh lầù  đệến phôể  đôôự
chuớ ng sinh, nệếu tôô i khôô ng côớ  trầớ ch nhiệôựm vớớ i chự viự, chự
viự đôự c nhựữ ng điệầu nầùý sệữ  mầng đệến nguý hiệểm chô chự
viự, víù vầôự ý tôô i nhầế t điựnh phầở i quầởn chự viự. Chự viự chầôn tu
mầù  tôô i  khôô ng quầởn chự viự,  thíù  tôô i  tựớng đựớng lầù  đầng
hầự i ngựớù i, đựầ ngựớù i vầùô chôẫ  chệế t, vầôự ý thíù tôô i sệữ  phầở i gầặự p
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bầớ ô ựớ ng, víù vầôự ý tôô i khôô ng thệể  lầùm nhự thệế . Tôô i đầữ  lầùm thệế
nầùý thíù tôô i phầở i côớ  trầớ ch nhiệôựm vớớ i chự viự. Côớ  rầế t nhiệầu
ngựớù i cầặn cớ tôế t sệữ  thầếý rầằng môẫ i chựữ  trông cuôế n sầớ ch
nầùý  đệầu  lầù  Phầớp  Luầôn.  Bớở i  víù  khôô ng giần khôô ng  giôế ng
nhầu, cầùng nhíùn vầùô khôô ng giần tầầng sầôu thíù môẫ i chựữ  đệầu
lầù  Phầớp thầôn cuở ầ tôô i, đệầu lầù  híùnh tựớự ng Phầôự t, tựù ng bôôự  thuở
cuở ầ chựữ  [Hầớn] đôớ  cuữ ng lầù  nhựữ ng viự Phầôự t riệông. Môự i ngựớù i
thựở  nghíữ xệm, uý lựự c cuở ầ môôự t viự Phầôự t rầế t lớớ n, khi chự viự
cầầm cuôế n sầớ ch nầùý đôự c, tầự i sầô bệôựnh sệữ  khôở i? Mầắ t cuở ầ chự
viự  khôô ng tôế t,  tầự i  sầô đôự c  cuôế n sầớ ch nầùý cầùng đôự c  cầùng
thầếý chựữ  tô, mầắ t cuữ ng khôô ng môở i? Tầự i sầô chự viự đôự c sầớ ch
thíù  sệữ  phầớ t sinh biệến hôầớ  kýù  diệôựu? Bớở i  víù  chựữ  kiầ lầù  dô
Phầớp cầếu thầùnh, ÔÔ ng côớ  thệể  lầùm chô chự viự  tầế t  cầở  môự i
việôự c,  ÔÔ ng côớ  thệể  gầắn Phầớp Luầôn chô chự viự.  Tôô i  côù n côớ
Phầớp thầôn đầng quầởn chự viự, tầế t cầở  nhựữ ng việôự c nầùý hôự  sệữ
lầùm, víù  vầôự ý  chự viự  khôô ng gầặự p bầởn thầôn tôô i  cuữ ng sệữ  đầắ c
đựớự c.

Côù n  nhự nôớ i  cầởm giầớ c,  côớ  ngựớù i  nhầựý  cầởm sệữ  cầởm
thầếý buự ng dựớớ i đầng [xôầý] chuýệển, khôô ng chíở  môôự t  nới
đầng [xôầý] chuýệển, tôầùn thầôn chôẫ  nầùô cuữ ng đầng [xôầý]
chuýệển. Trông chuớ ng tầ ngôầ i đầôý côớ  ngựớù i nôớ i nhựữ ng lớù i
sầi lầầm, sầu nầùý phầở i chuớ  ýớ. Nôớ i rầằng Phầớp Luầôn Đầự i Phầớp
chuớ ng tầ luýệôựn chíớn Phầớp Luầôn. Tôô i bầởô chự viự nầùý, Phầớp
Luầôn mầù  tôô i thựự c sựự  cầếp chô chự viự chíở côớ  môôự t. Phầớp Luầôn
nầùý uý lựự c vôô  tíở,  ÔÔ ng côớ  thệể  phầôn thệể  vôô  hầự n.  Vầùô thớù i
giần đầầu chự viự mớớ i tu luýệôựn, đệể  điệầu chíởnh thầôn thệể  chự
viự, tôô i cầếp chô chự viự khôô ng biệế t mầếý trầặm Phầớp Luầôn ớở
bệôn ngôầù i thầôn, đầng [xôầý] chuýệển ớở  cầớ c nới. Côớ  ngựớù i
nôớ i  chôẫ  nầùý chuýệển đôôự ng, chôẫ  kiầ chuýệển đôôự ng, ôô i  tôầùn
thầôn côớ  chuýệển đôôự ng, ớở  đầôu cuữ ng thầếý đầng chuýệển đôôự ng.
Bớở i víù thầôn thệể  chự viự phầở i đựớự c tiựnh hôầớ , đôầ ng hôầớ , tôô i
duù ng đầặự c tíớnh cuở ầ côô ng nầùý đệể  điệầu chíởnh chự viự, víù vầôựý,
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chự  viự  sệữ  cầởm  thầếý  chôẫ  nầùô  cuữ ng  côớ  Phầớp  Luầôn  đầng
chuýệển, nhiệầu đệến nôẫ i chự viự đệếm khôô ng hệế t. Chự viự côớ
thệể  cầởm thầếý côớ  chíớn cầớ i, chự viự liệần nôớ i côớ  chíớn cầớ i. Víù vầôự ý
tôô i sệữ  duù ng rầế t nhiệầu Phầớp Luầôn ớở  ngôầù i điệầu chíởnh thầôn
thệể  chô chự viự, côớ  ngựớù i nhầựý cầởm, côớ  ngựớù i khôô ng nhầựý
cầởm.  Ngựớù i  khôô ng nhầựý  cầởm sệữ  khôô ng cầởm nhầôự n  thầếý,
ngựớù i  nhầựý  cầởm  thíù  côớ  thệể  cầởm nhầôự n  thầếý.  Nhựng bầế t
luầôự n lầù  cầởm nhầôự n thầếý hầý khôô ng cầởm nhầôự n thầếý, đầôý đệầu
lầù  giầi đôầự n bần đầầu. Ngựớù i cầởm nhầôự n đựớự c, đớự i đệến khi
viự  ầếý đầữ  quện rôầ i,  trớở  thầùnh môôự t  bôôự  phầôự n cuở ầ thầôn thệể
chự viự, thíù chự viự sệữ  khôô ng côù n cầởm thầếý nựữ ầ. Bớở i víù trầớ i
tim cuở ầ chự viự đầng đầôự p, chự viự côớ  biệế t luớ c bíùnh thựớù ng
nôớ  đầng đầôự p khôô ng? Tầý chự viự sớù  lệôn thíù chự viự mớớ i biệế t.
Dầự  dầùý cuở ầ chự viự  đầng cô bôớ p, chự viự  côớ  biệế t nôớ  đầng
đôôự ng khôô ng? Mầớu cuở ầ chự viự  đầng chầởý,  chự viự  côớ  biệế t
khôô ng? Khi ÔÔ ng trớở  thầùnh môôự t bôôự  phầôự n thầôn thệể  chự viự
thíù sệữ  khôô ng côớ  cầởm giầớ c nựữ ầ, khôô ng cầởm thầếý nựữ ầ. Giầi
đôầự n đầầu khôô ng cầởm nhầôự n đựớự c lầù  côớ , giầi đôầự n đầầu côớ
môôự t bôôự  phầôự n lớớ n môự i ngựớù i khôô ng cầởm thầếý, nhựng trông
quầớ  tríùnh tu luýệôựn sầu nầùý,  chự viự  sệữ  côớ  rầế t  nhiệầu cầởm
nhầôự n. Chíở cầần chự viự tu luýệôựn, tôô i nhầế t điựnh sệữ  quầởn chự
viự.

Rôữ  rầùng nhầế t lầù  thầôn thệể  chự viự sệữ  nhầnh chôớ ng đựớự c
tiựnh hôầớ .  ỞỞ  Trung Quôế c đầự i  luự c côớ  rầế t nhiệầu ngựớù i đệầu
biệế t,  tu  Phầớp  Luầôn  Đầự i  Phầớp  thầôự t  quầớ  ự  thầần  kýù !  Vựù ầ
luýệôựn lầù  hệế t bệôựnh. Tầự i sầô? Rầế t nhiệầu ngựớù i khôô ng truý
cầầu triự bệôựnh, viự ầếý cầởm thầếý Đầự i Phầớp hầởô nệôn mớớ i luýệôựn!
Kệế t  quầở  lầù  khôở i  bệôựnh.  Nhựng thôô ng thựớù ng côớ  môôự t  vầù i
hiệôựu  quầở  khôô ng tôế t,  tầự i  sầô khôô ng tôế t?  Viự  ầếý  nghệ nôớ i
luýệôựn Phầớp Luầôn Đầự i Phầớp côớ  thệể  khôở i bệôựnh, viự ầếý liệần ôô m
giựữ  muự c đíớch triự  bệôựnh đệến luýệôựn,  víù  vầôự ý bệôựnh cuở ầ viự  ầếý
khôô ng thệể  khôở i,  “vôô  cầầu nhi tựự  đầắ c”.  Chự viự  muôế n khôở i
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bệôựnh  cuữ ng  lầù  cầầu,  thầôn  thệể  côn  ngựớù i  phầở i  hôầùn  trầở
nghiệôựp, nệôn phầở i côớ  bệôựnh, chự viự phầở i giựữ  tầôm tu luýệôựn,
vựớ t bôở  tầôm triự bệôựnh cuở ầ chự viự, chự viự chíở côớ  khôô ng nghíữ
đệến triự bệôựnh, mầặự c kệôự  nhựữ ng việôự c ầếý, chự viự chíở quầởn việôự c
luýệôựn côô ng, thíù chự viự  cầớ i gíù cuữ ng đầắ c đựớự c. Nhựng nệếu
chự viự ôô m giựữ  tầôm triự bệôựnh, thíù cầớ i gíù cuữ ng sệữ  khôô ng đầắ c
đựớự c. Trựớớ c đầôý chuớ ng tôô i luôô n khôô ng chô phệớp ngựớù i biự
bệôựnh tầôm thầần vầù  ngựớù i mầng bệôựnh nầặự ng vầùô, cuữ ng chíớnh
lầù  nôớ i nhựữ ng ngựớù i mầắc bệôựnh nghiệôm trôự ng ầếý chự viự duù
bầở ô hôự  vựớ t bôở  tầôm ầếý nhự thệế  nầùô, viự ầếý cuữ ng khôô ng vựớ t
bôở  đựớự c. Sinh mệôựnh viự  ầếý sầắp kệế t thuớ c rôầ i, viự  ầếý côớ  thệể
khôô ng  nghíữ  đệến  bệôựnh  cuở ầ  míùnh  khôô ng?  Buôể i  tôế i  viự  ầếý
khôô ng nguở  đựớự c víù bệôựnh, nệôn chự viự côớ  bầởô viự ầếý vựớ t bôở
thệế  nầùô thíù viự ầếý cuữ ng khôô ng vựớ t bôở  đựớự c. Côớ  luớ c miệôựng viự
ầếý nôớ i vựớ t bôở , trông đầầu lầự i vầẫn nghíữ rầế t mầự nh mệữ , víù vầôự ý
chuớ ng tôô i khôô ng lầùm đựớự c gíù. Tầự i sầô lầự i khôô ng lầùm đựớự c?
Bớở i víù truýệần chíớnh Phầớp đôôự  nhầôn lầù  côớ  ýệôu cầầu, ýệôu cầầu
rầế t  nghiệôm  khầắc,  nệếu  khôô ng  chuớ ng  tôô i  chíớnh  lầù  đầng
truýệần tầù  phầớp. Chự viự phầở i thầý đôể i niệôựm nầùý thíù chuớ ng
tôô i  côớ  thệể  lầùm chô chự viự,  khôô ng thầý đôể i  niệôựm nầùý thíù
chuớ ng tôô i  cuữ ng khôô ng lầùm đựớự c gíù.  Thầý đôể i  niệôựm nầùý,
chự viự khôô ng côù n lầù  ngựớù i thựớù ng, khôô ng thầý đôể i đựớự c
niệôựm nầùý, chự viự chíớnh lầù  ngựớù i thựớù ng, khầớ c biệôự t chíớnh ớở
chôẫ  ầếý,  dô đôớ  chíở  côớ  thệể  ‘vôô  cầầu nhi tựự  đầắ c’.  Côớ  môôự t  sôế
ngựớù i đệến [đầôý] khôô ng ôô m giựữ  bầế t kýù  suý nghíữ nầùô, cầởm
thầếý rầế t tôế t liệần đệến luýệôựn. Thầếý ngựớù i tầ luýệôựn khíớ côô ng,
viự ầếý cuữ ng lớ đầững vầù ô luýệôựn, thíù trầớ i lầự i hôự  thầếý [bệôựnh gíù]
cuữ ng khôở i. Đựớng nhiệôn chuớ ng tôô i ngầý lầôự p tựớ c khôô ng ýệôu
cầầu ngựớù i tầ rầế t cầô, côớ  môôự t  quầớ  tríùnh nhầôự n thựớ c, điệầu
nầùý côớ  thệể  đựớự c, nhựng khôô ng đựớự c ôô m giựữ  bầế t cựớ  tầôm
hựữ u cầầu nầùô đệến tu luýệôựn.
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Đệ tử: Thưa Thầy, con rất xin lỗi, con có ba câu hỏi
muốn hỏi. Câu thứ nhất là con xem trong «Chuyển Pháp
Luân» có nói về Kỳ Môn Công, họ là không có bẻ đi công
mà chư vị luyện, còn một số công [phái] thì chính là sau
khi chư vị luyện xong thì cần bẻ đi tám phần mười để bồi
bổ vào thế giới ấy, vậy thì có phải chúng ta luyện Pháp
Luân Đại Pháp thì cũng phải bẻ xuống hay không?

Sự phuự : Bớở i  víù  ngựớù i tu luýệôựn trông ngựớù i thựớù ng,
ngựớù i phầở i luýệôựn xuầế t lầi tầế t cầở  nhựữ ng thựớ  mầù  lầùm môôự t viự
Phầôự t  tựớng lầi cầần côớ .  Môự i  ngựớù i  biệế t  rầằng, viự  Phầôự t  kiầ
muôế n gíù đựớự c nầếý, hớn nựữ ầ thầần thôô ng quầởng đầự i, phuớ c
phầôự n cuở ầ ÔÔ ng vôô  týở. ÔÔ ng côớ  [nhựữ ng thựớ  đôớ ] tựù  đầôu? ÔÔ ng
phầở i chiựu bầô nhiệôu đầu khôể  thíù đầắ c bầếý nhiệôu phuớ c. Vầôự ý
thíù, côô ng mầù  ÔÔ ng sinh rầ thíù phầở i đầự t đựớự c mựớ c đôôự  rầế t lầù
cầô mớớ i côớ  thệể  tu thầùnh Phầôự t. Trựớớ c đầôý đầôý lầù  điệầu mầù
giựữ ầ nhựữ ng ngựớù i  tu luýệôựn  rầế t  cầô trông giớớ i  tu luýệôựn
chuớ ng  tầ  thíù  mớớ i  giầởng,  trựớớ c  đầôý  khôô ng  giầởng  trông
ngựớù i thựớù ng. Môôự t ngựớù i tu luýệôựn thựự c sựự  phầở i tu luýệôựn
rầế t cầô thíù chự viự mớớ i côớ  thệể  việôn mầữn. Tầự i sầô vầôự ý? Chự
viự chíở côớ  côô ng thôô i [vầù ] chự viự lệôn [đôớ ] rôầ i, chự viự muôế n gíù
cuữ ng khôô ng côớ , hệế t thầởý phuớ c phầôự n chự viự đệầu khôô ng côớ ,
thệế  khôô ng đựớự c. Chự viự trông quầớ  tríùnh tu luýệôựn, chự viự
chíớnh lầù  phầở i tu xuầế t lầi nôớ . Tầế t cầở  nhựữ ng đầu khôể  mầù  chự
viự chiựu trông quầớ  tríùnh tu luýệôựn chíớnh lầù  uý đựớ c cuở ầ chự
viự, chiựu khôể  thíù tầặng côô ng, tầôm tíớnh đệầ  cầô lệôn thíù hôự  sệữ
tầặng côô ng. Víù vầôự ý tựớng lầi sầu khi tu luýệôựn đệến tầầng thựớ
rầế t cầô thầôm, côù n phầở i lầếý tầớm phầần mựớù i cầớ i côô ng ầếý đệể
việôn mầữn quầở  viự phuớ c phầôự n vôô  biệôn cuở ầ chự viự. Bôể  sung
chô tiệểu thệế  giớớ i cuở ầ chự viự, đôớ  lầù  chự viự chiựu khôể  mầù  tu
thầùnh. Ngầý cầở  tiệôu chuầển tầôm tíớnh mầù  chự viự  tu đựớự c
cuữ ng phầở i bệở  xuôế ng, bôầ i bôể  vầùô trông đôớ , thíù mớớ i lầù  phuớ c
phầôự n cuở ầ chự viự, đôớ  lầù  dô chự viự chiựu khôể  mầù  đựớự c. Hầi
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phầần mựớù i côù n lầự i mớớ i lầù  quầở  viự cuở ầ chự viự. Đầự t đệến tiệôu
chuầển Bôầ  Tầớ t thíù chíớnh lầù  Bôầ  Tầớ t; đầự t đệến tiệôu chuầển cuở ầ
Phầôự t thíù chíớnh lầù  Phầôự t; đầự t đệến tiệôu chuầển cuở ầ Lầ Hầớn thíù
chíớnh lầù  Lầ Hầớn;  đầự t  đệến cầởnh giớớ i  cầô hớn thíù  chự viự
chíớnh lầù  viự Phầôự t lớớ n hớn. Côù n Kýù  Môô n Tu Phầớp tựớng đôế i
phựớ c tầự p, nhựng cuữ ng lầù  cầần bầởn thầôn viự ầếý duù ng côô ng đệể
việôn mầữn phuớ c đựớ c.

Đệ tử: Con muốn hỏi câu hỏi thứ hai: Tâm tính của
chúng con chưa đủ cao, vì thế người ta mắng con, hoặc là
ức hiếp con, trong tâm con tức giận vô cùng. Mà theo Thầy
nói thì người ta đánh chư vị, nhục mạ chư vị, ức hiếp chư
vị  đều là  cấp đức cho chư vị,  vậy thì  trong tâm chư vị
không  thể  tức  giận,  có  phải  là  giận  thì  sẽ  không  tăng
công?

Thầầý: Bớở i víù lầùm môôự t ngựớù i luýệôựn côô ng, khi chự viự tựớ c
giầôự n vớớ i ngựớù i thựớù ng thíù đầữ  nhự ngựớù i thựớù ng rôầ i. Khi
tựớ c giầôự n lầù  chự viự đầng đầểý rầ ngôầù i, chíở lầù  chự viự chựầ
đầểý trớở  lầự i. Chựầ đầểý trớở  lầự i lầù  víù chự viự rôế t cuôôự c mầế t đi
rôầ i, chự viự chíở cầần đôế i xựở  giôế ng nhự ầnh tầ lầù  côớ  thệể  đầểý
trớở  lầự i. Côớ  ngựớù i nghíữ, ngựớù i nầùý ựớ c hiệếp tôô i quầớ  đầớng, lựù ầ
tôô i rầế t nhiệầu tiệần, tôô i côù n phầở i vui vệở  cầởm ớn ầnh tầ. Ánh
đầớnh  tôô i  môôự t  trầôự n,  tôô i  côù n  phầở i  chiựu  mầắng,  tôô i  khôô ng
nhựữ ng khôô ng đựớự c mầắng,  tôô i  côù n phầở i  cầởm ớn ầnh tầ.
Ngựớù i tầ bầởô chự viự chầẳng phầở i Á-Q lầù  gíù? Quầớ  nhu nhựớự c
côù n gíù? Khôô ng phầở i. Môự i ngựớù i nghíữ xệm, chự viự khôô ng côớ
tầôm tíớnh cầô nhự thệế , [thíù] chự viự  khôô ng thệể  lầùm đựớự c.
Đầôý lầù  biệểu  hiệôựn  ýớ  chíớ  kiệôn  cựớù ng cuở ầ ngựớù i  tu luýệôựn,
ngựớù i thựớù ng côớ  thệể  lầùm đựớự c khôô ng? Hôự  khôô ng côớ  ýớ  chíớ
kiệôn điựnh đôớ  thíù  hôự  khôô ng lầùm đựớự c,  đôớ  khôô ng phầở i  lầù
nhu nhựớự c. Đựớng nhiệôn chự viự phầở i vui rôầ i, môự i ngựớù i
nghíữ xệm, nệếu ầnh tầ khôô ng ựớ c hiệếp chự viự, thíù chự viự sệữ
khôô ng đầắ c thệôm môôự t khôế i đựớ c, chự viự côớ  thệôm môôự t khôế i
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đựớ c thíù chự viự côớ  thệể  tu xuầế t môôự t khôế i côô ng, khi ầnh tầ ựớ c
hiệếp chự viự,  nghiệôựp  lựự c cuở ầ bầởn thầôn chự viự  cuữ ng đầng
tiệôu! Chự viự  đệm thệô nghiệôựp lựự c thíù  côớ  thệể  thầùnh Phầôự t
khôô ng? Chự viự phầở i tiệôu sầự ch hệế t. Ánh tầ ựớ c hiệếp chự viự
thíù  sệữ  cầếp đựớ c chô chự viự, chự viự  lầự i tiệôu nghiệôựp, chự viự
khôô ng đôế i đầữ i giôế ng nhự ầnh tầ, trông tầôm rầế t bíùnh tíữnh,
thíù tiệôu chuầển tầôm tíớnh cuở ầ chự viự cầô, tầôm tíớnh côớ  môôự t
xíớch đôôự  ớở  trệôn đầầu, ớở  trệôn đầầu xíớch đôôự  nầùý cầô bầô nhiệôu,
côô ng cầô bầếý nhiệôu. Tầôm tíớnh chự viự cuữ ng cầô lệôn, côô ng
cuữ ng cầô lệôn, nghiệôựp cuở ầ chự viự cuữ ng chuýệển hôầớ  thầùnh
đựớ c, ầnh tầ côù n cầếp chô chự viự đựớ c, chự viự nhầế t cựở  tựớ  đầắ c.
Chự viự  côù n khôô ng cầởm ớn ầnh tầ, thựự c sựự  phầở i  cầởm ớn
ầnh tầ tựù  đầớý lôù ng. Bớở i víù tôô i vựù ầ giầởng, cầớ i lýớ  tôế t vầù  xầếu
mầù  xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i nhầôự n thựớ c lầù  ngựớự c lầự i. Đệến tầầng thựớ
cầô phầớ t hiệôựn rầằng, nhựữ ng thựớ  côn ngựớù i chầếp trựớớ c đệầu
lầù  khôô ng tôế t.

Đệ tử: Câu hỏi thứ ba là trong sách nói đến vấn đề sát
sinh. Sát sinh là một tội nghiệp rất lớn, một người tự sát
thì có bị coi là tội không?

Sự phuự : Côớ  tíớnh lầù  tôôự i. Hiệôựn nầý xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i nầùý
khôô ng tôế t nựữ ầ, nhựữ ng sựự  tíùnh kýù  quầớ i đệầu xuầế t hiệôựn. Nôớ i
nầùô lầù  cầớ i chệế t ần lầự c, tiệôm chô ngựớù i kiầ chệế t. Môự i ngựớù i
biệế t tầự i sầô lầự i tiệôm chô ầnh tầ chệế t? Cầởm thầếý ầnh tầ đầu
khôể .  Nhựng chuớ ng tôô i  lầự i  thầếý  rầằng,  ầnh tầ đầu khôể  lầù
đầng tiệôu nghiệôựp, đớù i sầu ầnh tầ chuýệển sinh, tôầùn thầôn
nhệự  nhầùng, khôô ng côớ  nghiệôựp lựự c, ầnh tầ sệữ  côớ  hầự nh phuớ c
lớớ n chớù  ầnh tầ.  Khi ầnh tầ đầng tiệôu nghiệôựp  trông đầu
khôể ,  ầnh tầ đựớng nhiệôn sệữ  khôớ  chiựu, chự viự  đệể  ầnh tầ
khôô ng tiệôu nghiệôựp mầù  giệế t chệế t ầnh tầ, đôớ  khôô ng phầở i lầù
giệế t ngựớù i sầô? Ánh tầ đệm thệô nghiệôựp lựự c đi, đớù i sầu
ầnh tầ vầẫn phầở i  hôầùn trầở  nghiệôựp.  Vầôự ý thíù  chự viự  nôớ i  cầớ i
nầùô đuớ ng? Tựự  sầớ t côù n côớ  môôự t tôôự i.  Bớở i víù  sinh mệôựnh cuở ầ
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côn ngựớù i lầù  côớ  ần bầù i, chự viự phầớ  vớữ  trầôự t tựự  tôể ng thệể  tôầùn
cuự c cuở ầ Thầần, thôô ng quầ nghíữầ vuự  mầù  chự viự cầần lầùm chô
xầữ  hôôự i, mầù  giựữ ầ ngựớù i vớớ i ngựớù i côớ  quần hệôự  liệôn đớớ i nhự
thệế . Chệế t rôầ i thíù cầở  trầôự t tựự  nầùý côớ  phầở i lầù  lầùm xầớô trôôự n sựự
ần bầù i cuở ầ Thầần? Chự viự lầùm xầớô trôôự n ÔÔ ng thíù ÔÔ ng khôô ng
bôở  quầ chự viự, víù thệế  tựự  sầớ t lầù  côớ  tôôự i.

Đệ tử: Phật muốn làm gì thì làm nấy, Phật chẳng phải
là thanh tâm quả dục sao? Ông còn biết hưởng thụ không?

Sự phuự : Côớ  ngựớù i nôớ i Phầôự t khôô ng ầặn cớm, Phầôự t cuữ ng
khôô ng côớ  thầôn thệể  ngựớù i.  Nghệ cầôu nầùý môự i  ngựớù i đệầu
tựớở ng Phầôự t lầù  nhự thệế . Tôô i bầởô chự viự nầùý, lớù i mầù  ngựớù i
trông giớớ i tu luýệôựn nôớ i, khôô ng thệể  duù ng tự duý cuở ầ ngựớù i
thựớù ng đệể  nhầôự n thựớ c. Phầôự t khôô ng côớ  thầôn thệể  ngựớù i, lầù
khôô ng côớ  cầớ i thầôn thệể  dớ bầển dô tầầng vầôự t chầế t lầự p tựở  phầôn
tựở  cầếu thầùnh cuở ầ ngựớù i. Hầự t thôô  nhầế t trệôn thầôn thệể  ÔÔ ng,
bệầ  mầặự t lầù  nguýệôn tựở , nhựng hầự t vi quần nhầế t lầù  vầôự t chầế t vi
quần hớn trông vuữ  truự . Vầôự t chầế t cuở ầ ÔÔ ng cầùng vi quần, thíù
nầặng  lựớự ng  côớ  tíớnh  phôớ ng  xầự  cuở ầ  ÔÔ ng  cầùng  lớớ n,  Phầôự t
quầng phôể  chiệếu mầù . Côớ  ngựớù i nôớ i Phầôự t khôô ng ầặn cớm,
Phầôự t khôô ng ầặn cớm cuở ầ ngựớù i, ÔÔ ng ầặn vầôự t chầế t trông tầầng
thựớ  cuở ầ ÔÔ ng. ÔÔ ng cuữ ng khôô ng gôự i bầằng dầnh tựù  “cớm” cuở ầ
ngôô n ngựữ  nhầôn lôầự i. Víù vầôự ý chự viự khôô ng lýớ  giầở i đựớự c hầùm
nghíữầ ngôô n ngựữ  trông cầởnh giớớ i Phầôự t, khôô ng lýớ  giầở i đựớự c
hôự , ngựớù i côớ  cầớ ch nghíữ cuở ầ ngựớù i.

Côớ  ngựớù i nôớ i  lầùm Phầôự t  rôầ i,  thầôự t  chầẳng thuớ  viự,  cầớ i  gíù
cuữ ng khôô ng côớ , tôầự  ớở  đôớ  nhự môôự t khuớ c gôẫ . Tôô i nôớ i vớớ i chự
viự, Phầôự t lầù  Phầớp Vựớng cuở ầ thệế  giớớ i thiệôn quôế c cuở ầ ÔÔ ng.
Chuớ ng tầ gôự i Nhự Lầi lầù  cầớ ch gôự i đệể  chíở vệầ  thệể  hiệôựn tầầng
thựớ  tiệôu  chuầển  tầôm tíớnh cuở ầ  ÔÔ ng.  Trệôn  thựự c  tệế  ÔÔ ng lầù
Phầớp Vựớng cuở ầ thiệôn quôế c kiầ cuở ầ ÔÔ ng. Trông thệế  giớớ i
kiầ côớ  vôô  sôế  chuớ ng sinh ÔÔ ng đầng quầởn lýớ. Đựớng nhiệôn
khôô ng phầở i lầù  quầởn lýớ  kiệểu duù ng phầớp luầôự t cựớữ ng chệế  cuở ầ
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ngựớù i thựớù ng chuớ ng tầ, ÔÔ ng hôầùn tôầùn duù ng tầôm thiệôựn tựù
bi quầởn lýớ, môự i ngựớù i đệầu ớở  tiệôu chuầển cầởnh giớớ i đôớ , đệựp
đệữ  vôô  tíở, ÔÔ ng khôô ng côớ  tíùnh cuở ầ ngựớù i thựớù ng, nhựng ÔÔ ng
côớ  tựù  bi, cầởnh giớớ i cầô hớn, điệầu thuầần khiệế t hớn, tầế t cầở
nhựữ ng thựớ  cuở ầ ngựớù i thựớù ng ÔÔ ng đệầu khôô ng côớ . ÔÔ ng côớ
nhựữ ng điệầu tôế t đệựp hớn tựớng ựớ ng vớớ i cầởnh giớớ i cầô hớn,
đầôý chíớnh lầù  sinh mệôựnh cầô cầếp, côù n côớ  cầô cầếp hớn cầô
cầếp hớn cầô cầếp hớn. Nệếu chầẳng thuớ  viự gíù thíù chệế t rôầ i chô
xông. ÔÔ ng tôế t đệựp hớn, đệến thệế  giớớ i kiầ mớớ i biệế t thệế  nầùô
lầù  hầựnh phuớ c. ÔÔ ng tôế t đệựp hớn, nhựng chự viự khôô ng vựớ t
đi, khôô ng bôở  đi nhựữ ng thựớ  ngựớù i thựớù ng nầùý, thíù chự viự
khôô ng đầắ c đựớự c ÔÔ ng.

Đệ tử: Tại sao Kỳ Môn Công sẽ không cắt bẻ công kia
xuống?

Sự phuự :  Kýù  Môô n Côô ng khôô ng bệở  xuôế ng,  ầi  nôớ i  thệế?
Đệầu phầở i duù ng cầớ i côô ng tu đựớự c đệể  việôn mầữn quầở  viự cuở ầ
hôự . Tu luýệôựn Kýù  Môô n khôô ng phầở i lầù  môôự t lôầự i. Mầù  lầù  nhiệầu
dầự ng rầế t kýù  lầự , rầế t đầặự c biệôự t. Hôự  trông quầớ  tríùnh tu luýệôựn,
côớ  ngựớù i vựù ầ tu luýệôựn vựù ầ việôn mầữn cầớ i nầùý, phôớ  xuầế t rầ
lầù  nhự nhầu. Viự  ầếý khôô ng tầặng côô ng ớở  đầôý, víù  vầôự ý  viự  ầếý
khôô ng cầần bệở  đi. Ngựớù i phầở i bệở  đi thíù côô ng cuở ầ viự ầếý tầặng
nhầnh, côù n viự ầếý khôô ng bệở  đi, viự ầếý vựù ầ tu vựù ầ việôn mầữn
phuớ c đựớ c thíù viự ầếý tầặng chầôự m, phôớ  xuầế t lầù  nhự nhầu.

Đệ tử: Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: Khi con
bắt đầu đả toạ ngày đầu tiên, nhìn thấy Pháp thân của Sư
phụ ở bên cạnh con, ở bên trái của con, nhưng mặc y phục
màu đen, khuôn mặt mỉm cười, về sau con thấy trong tài
liệu viết. Bởi vì lần đầu con nhìn thấy, hôm nay muốn hỏi,
[tại sao] không phải là màu trong phim truyền hình.

Sự phuự : Đầôý cuữ ng lầù  víù cầớ c khôô ng giần khầớ c nhầu sệữ
côớ  môôự t sựự  tựớng phầởn. Víớ  duự ,  mầùu mầù  bệôn Đầự ô thíớch lầù
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mầùu gíù? Lầù  mầùu tíớm, víù vầôự ý hôự  giầởng ‘khíớ mầùu tíớm đệến tựù
phíớầ  Đôô ng’,  hôự  chô rầằng mầùu tíớm lầù  cầô nhầế t.  Phầôự t  giầ
thíớch mầùu vầùng, vầùng kim, nhựng nôớ  lầù  môôự t mầùu sầắ c. Nôớ  ớở
trông khôô ng giần nầùý lầù  tíớm,  ớở  khôô ng giần kiầ lầù  vầùng
kim. Vầôự ý ớở  trông khôô ng giần cuở ầ chuớ ng tầ nhíùn thầếý thựớ
mầùu đện, ớở  khôô ng giần khầớ c nhíùn thầếý lầù  mầùu trầắng; ớở
bệôn nầùý thầếý trầắng trầắng, bệôn kiầ lầự i thầếý đện đện; ớở  bệôn
nầùý lầù  mầùu xầnh luự c, ớở  bệôn kiầ lầù  mầùu đôở . Tầế t cầở  mầùu sầắ c
đệầu  côớ  nhựữ ng hiệển hiệôựn  khầớ c  nhầu ớở  khôô ng giần khầớ c
nhầu, vầôự ý thíù chự viự ớở  đuớ ng trông trầự ng thầớ i kiầ thíù nhíùn
thầếý chíớnh lầù  mầùu sầắ c nhự thệế , môự i ngựớù i phầở i chuớ  ýớ  môôự t
điệểm, bớở i víù côớ  luớ c mầ cần nhiệẫu rầế t ghệô  gớớ m, đầ sôế  Phầớp
thầôn cuở ầ tôô i mầặự c ầớô cầù  sầ cuở ầ Phầôự t, tôớ c mầùu xầnh lầm, tôớ c
xôầặn mầùu xầnh, rầế t xầnh rầế t xầnh, mầùu xầnh ngôự c luự c lầm
sầớng. Côớ  luớ c, tíùnh híùnh rầế t đầặự c thuù  mớớ i côớ  thệể  thầếý đựớự c
Phầớp thầôn vớớ i ý phuự c nhự tôô i đầng mầặự c, cựự c kýù  đầặự c thuù
cựự c kýù  đầặự c thuù , rầế t íớt gầặự p, víù vầôự ý môự i ngựớù i phầở i phầôn biệôự t
rôữ  việôự c nầùý. Nệếu ÔÔ ng lầù  tôô i, thíù trông lôù ng chự viự sệữ  cầởm
thầếý ÔÔ ng lầù  tôô i, rầế t thầôự t; nệếu hôự  khôô ng phầở i lầù  tôô i, trông
lôù ng chự viự sệữ  đầặự t môôự t dầếu hôở i.

Đệ tử: Con học Pháp này đã hai tháng rồi, trong hai
tháng này cảm thấy bệnh mấy chục năm nay của con đều
biến mất. Mục đích con học Đại Pháp chính là muốn tiêu
trừ nghiệp chướng của mình. Hai tháng nay, con thực sự
vô cùng thoải mái, một viên thuốc cũng không uống. Đó là
một điểm. Một điểm khác là,  trong khi đả toạ con nhìn
thấy một thứ không biết có phải có phải Pháp Luân hay
không [nên] muốn hỏi Sư phụ, con nhìn thấy xoay chuyển,
xoay chuyển theo hình xoắn ốc. Nhưng, màu sắc cũng là
màu của một loại đất, giống như màu của đất bùn, chuyển
động một cách huyền diệu, nhưng không nhìn thấy được
kết cấu bên trong.
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Sự phuự : Bớở i víù Phầớp Luầôn ngôầù i [nhự] phuù  hiệôựu kiầ,
thíù mầùu nệần sệữ  biệến đôể i. Đôở  cầm vầùng luự c lầm chầùm tíớm,
hựữ u sầắ c, vôô  sầắ c sệữ  hôầớn chuýệển, víù vầôự ý Phầớp Luầôn khôô ng
nhầế t  điựnh  đệầu  lầù  mầùu  nhự thệế .  Côù n  côớ  khi  Phầớp  Luầôn
đầng điệầu chíởnh cớ thệể  chự viự thíù vôô  cuù ng nhầnh, nhíùn thíù
thầếý giôế ng nhự cầớnh quầý cuở ầ quầự t điệôựn, giôế ng nhự vôù i
rôầ ng vầôự ý. Côớ  khi chuýệển rầế t chầôự m, thíù côớ  thệể  nhíùn rôữ  đựớự c
kệế t cầếu bệôn trông. Khi chuýệển đôôự ng rầế t nhầnh thíù khôô ng
dệẫ  nhíùn  thầếý.  Trông thớù i  giần đầầu điệầu chíởnh thầôn thệể ,
ÔÔ ng tựự  biệế t nệôn nhầnh hầý nệôn chầôự m, nệôn quầý nhự thệế
nầùô, điệầu nầùý đệầu khôô ng sầô hệế t, đệầu bíùnh thựớù ng.

Đệ tử: Có thể đả thủ ấn đại liên hoa không ạ?
Sự phuự : Thuở  ầến đầự i liệôn hôầ lầù  môôự t điựnh ầến, tựớ c lầù  ầến

côế  điựnh, đầôý lầù  thuở  ầến đầự i liệôn hôầ (Sư phụ làm thủ ấn).
Khi chuớ ng tầ  luýệôựn  côô ng thíù  khôô ng cầần lầùm.  Khi muôế n
mớù i Thầầý khầi quầng chô tựớự ng Phầôự t trông nhầù  thíù lầùm,
hôầặự c lầù  [tựớự ng] Lầữô Tựở  hôầặự c Nguýệôn Thuýở  Thiệôn Tôô n cuở ầ
Đầự ô giầ, nhựữ ng tựớự ng Phầôự t  khầớ c,  tôế t  nhầế t  lầù  chự viự  lầếý
cuôế n sầớ ch cuở ầ tôô i, chầẳng phầở i lầù  côớ  ầởnh sầô? Chự viự giôế ng
nhự lầù  nôớ i vớớ i tôô i thệế  nầùý, nôớ i rầằng: “Thựầ Thầầý, xin Thầầý
khầi quầng giuớ p côn”. Duù ng tầý đầở  thuở  ầến đầự i liệôn hôầ cầầm
cuôế n sầớ ch nầùý, bầ giầôý lầù  lầùm xông. Phầớp thầôn cuở ầ tôô i sệữ
mớù i Phầớp thầôn cuở ầ viự  Thầần nhự thệế  lệôn tựớự ng Phầôự t  đôớ .
Nệếu chự viự khầi quầng chô Phầôự t Á Di Đầù , Phầớp thầôn cuở ầ
tôô i  sệữ  mớù i Phầớp thầôn cuở ầ Phầôự t  Á Di Đầù  lệôn tựớự ng Phầôự t
nầùý, đầôý gôự i  lầù  khầi quầng chầôn chíớnh. Hiệôựn nầý nhựữ ng
hôầù  thựớự ng  khôô ng  thựự c  tu  trông  tôô n  giầớô,  côù n  côớ  rầế t
nhiệầu  khíớ  côô ng  sự giầở ,  hôự  khôô ng  khầi  quầng đựớự c,  hôự
khôô ng côớ  uý đựớ c đệể  mớù i Phầôự t đệến, đôớ  lầù  Phầôự t, khôô ng phầở i
ầi gôự i cuữ ng đệến. Đựớng nhiệôn côớ  môôự t sôế  ngựớù i lầếý gựớng
chiệếu vầùô tựớự ng Phầôự t rôầ i nôớ i lầù  khầi quầng, côù n côớ  ngựớù i
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điệểm sôn chu sầ lệôn mầắ t tựớự ng Phầôự t, mầắ t đôở  rựự c, hôự  cuữ ng
nôớ i đôớ  lầù  khầi quầng, đệầu lầù  lầùm lôầự n!

Đệ tử: Sư phụ vừa giảng, con người vốn là rơi từ các
thiên quốc khác nhau xuống, rơi xuống từ các tầng thứ
khác nhau, vậy thì họ tự nhiên theo đạo lý mà nói họ là
nên  trở  về  thiên  quốc  mà  từ  đó  họ  rơi  xuống,  nhưng
dường như ở tầng thứ người này, họ không biết đâu là
thiên quốc mà họ từ đó rơi xuống, vậy thì khi tu luyện,
phương pháp họ lựa chọn có thể không giống nữa, giống
như là họ có thể có duyên học Pháp Luân Đại Pháp.

Sự phuự : Chự viự vầẫn muôế n trớở  vệầ  thệế  giớớ i bần đầầu cuở ầ
míùnh, nới đầữ  sinh rầ sinh mệôựnh cuở ầ chự viự, nguýệôựn vôự ng
lầù  tôế t. Điệầu trựớớ c tiệôn chự viự  cầần giầở i quýệế t hiệôựn nầý lầù
chự viự  quầý trớở  vệầ  nhự thệế  nầùô,  tu trớở  vệầ ,  đôớ  lầù  quần
trôự ng nhầế t.  Khôô ng côớ  sựự  lựự ầ chôự n nầùô khầớ c, đệầu khôô ng
côớ . Khôô ng phầở i lầù  nôớ i đệầu bầùý rầ ớở  đôớ , viự Phầôự t kiầ ngôầ i ớở
đôớ ,  chự viự  muôế n gíù  thíù  đựầ chự viự  thựớ  đôớ .  Côù n nhự nôớ i
chự viự tu lệôn trệôn, chự viự thựự c sựự  tu rầế t cầô, thíù côớ  thệể  trớở
vệầ  viự tríớ nguýệôn lầi, chự viự ớở  thệế  giớớ i kiầ, chự viự đệầu côớ  thệể
đi  gầặự p  nhựữ ng ngựớù i  thầôn  cuở ầ  thệế  giớớ i  kiầ,  đi  gầặự p  môôự t
chuớ t.  Côù n nhự chự viự  ớở  thệế  giớớ i nầùô khôô ng quần trôự ng,
nhự chự viự sinh sôế ng ớở  tầự i Sýdnệý, hầý ớở  Brisbầnệ cuữ ng
khôô ng quần trôự ng.

Đệ tử: Ở khu vực Đông Nam Á có một đạo gọi là Thiên
Đạo truyền rất rộng rãi là thế nào?

Sự phuự : Nôớ i chô môự i ngựớù i biệế t, hiệôựn nầý lầù  thớù i kýù
mầự t kiệếp, Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni giầởng thớù i kýù  mầự t Phầớp,
vầự n mầ xuầế t thệế . Nầặm xựầ khi Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni tầự i
thệế , mầ nôớ i: Tầ giớù  khôô ng lầùm lôầự n Phầớp cuở ầ ÔÔ ng đựớự c,
đớự i khi Phầớp cuở ầ ÔÔ ng bựớớ c vầùô thớù i kýù  mầự t Phầớp, tầ phầớ i
cầớ c đệôự  tựở , đôầ  tựở , đôầ  tôô n cuở ầ tầ xuầế t giầ vầùô chuù ầ cuở ầ ÔÔ ng,
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tầ xệm ÔÔ ng sệữ  lầùm thệế  nầùô! Luớ c đôớ  Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni
liệần rới lệôự . Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni đựớng nhiệôn khôô ng côớ
cầớ ch nầùô, đệến mầự t Phầớp rôầ i, cuữ ng lôầự n rôầ i. Thớù i kýù  mầự t
Phầớp mầù  ÔÔ ng giầởng khôô ng chíở lầù  ngựớù i, khôô ng chíở lầù  chuù ầ
chiệần,  xầữ  hôôự i  nhầôn lôầự i  đệến đầôu cuữ ng tôầ n tầự i  nhựữ ng sựự
việôự c phầớ  hôầự i sựự  nghiệôựp nhầôn lôầự i, tôầ n tầự i nhựữ ng ngựớù i
nhự thệế . Tầù  giầớô tung hôầùnh! Trệôn bệầ  mầặự t chuớ ng cuữ ng bầởô
ngựớù i tầ hựớớ ng thiệôựn, nhựng trông xựớng côế t chuớ ng lầự i
khôô ng phầở i víù điệầu nầùý. Chuớ ng khôô ng phầở i víù dầnh thíù lầù
víù tiệần, nệếu khôô ng chíớnh lầù  víù môôự t thệế  lựự c đện tôế i, đệầu lầù
cầớ i nầùý, víù vầôự ý chự viự thầếý điệầu chuớ ng truý cầầu lầù  gíù? Phầôự t
Phầớp  truýệần  rầ lầù  đôôự  nhầôn,  nệếu  duù ng đệể  kiệếm tiệần  thíù
chíớnh lầù  tôôự i  ầớ c lớớ n nhầế t.  Đựớng nhiệôn mầ chuớ ng khôô ng
quần tầôm nhựữ ng điệầu nầùý. Chuớ ng lầếý dầnh nghíữầ cớù  hiệôựu
tôô n giầớô hôầặự c lầù  cớù  hiệôựu kệôu gôự i ngựớù i tầ hựớớ ng thiệôựn đệể
phầớ  hôầự i nhầôn lôầự i, phầớ  hôầự i tầôm côn ngựớù i, phầớ  hôầự i tầôm
phầớp cuở ầ côn ngựớù i,  đôớ  lầù  ầớ c  đôôự c  nhầế t,  víù  thệế  tôô i  nghíữ,
đựớng nhiệôn côớ  môôự t  sôế  cầôu tôô i  khôô ng muôế n nôớ i  rầ. Cầớ i
chíớnh vầù  cầớ i  tầù  lầù  chự viự  côớ  thệể  phầôn biệôự t  đựớự c, hầữý tựự
phầôn biệôự t chô rôữ . Tôô i khôô ng muôế n nôớ i [côô ng khầi cuự  thệể ]
ầi lầù  tầù , ầi khôô ng phầở i lầù  tầù .

Nhựng tôô i  chíở  côớ  thệể  nôớ i  vớớ i  chự viự,  rầằng nệếu môôự t
ngựớù i muôế n đệến xầữ  hôôự i ngựớù i thựớù ng đôôự  nhầôn, việôự c nầùý
quầớ  lớớ n, chự Thầần cầở  vuữ  truự  đệầu phầở i gầôự t đầầu đôầ ng ýớ. Bớở i
víù đôôự ng chầự m đệến rầế t nhiệầu phựớng diệôựn, đôôự ng chầự m đệến
môẫ i dầôn tôôự c đôế i ựớ ng trệôn dựớớ i cuở ầ xầữ  hôôự i nhầôn lôầự i, đôôự ng
chầự m đệến rầế t  nhiệầu vầến đệầ ,  khôô ng phầở i  lầù  ầi  hựớ ng lệôn
muôế n lầùm lầù  côớ  thệể  lầùm. Tôô i  biệế t  Jệsus tầự i  sầô biự  đôớ ng
đinh trệôn thầôự p tựự  giầớ ; Thíớch Cầ Mầôu Ni tầự i sầô lầự i đi côn
đựớù ng  Niệế t  Bầùn?!  Truýệần  chíớnh  Phầớp  khôô ng  dệẫ  dầùng,
truýệần  tầù  phầớp  thíù  khôô ng ầi  quầởn.  Cuữ ng khôô ng phầở i  lầù
khôô ng ầi quầởn, thôô ng thựớù ng khi truýệần chíớnh Phầớp, [thíù]
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tầù  phầớp sệữ  nhiệầu, đệể  xệm chự viự vầùô môô n nầùô. Nệếu đệầu lầù
môôự t môô n, thuýệế t truýệần đệầu lầù  chíớnh Phầớp, trệôn thệế  giần
khôô ng côớ  tầù  phầớp, đệầu biự xựở  lýớ  hệế t, thệế  thíù côn ngựớù i cuữ ng
quầớ  dệẫ  tu. Phầớp nầùý đầắ c nhự thệế  nầùô, ầi cuữ ng tu môô n cuở ầ
chự viự, môô n nầùý cuở ầ chự viự, đệôự  tựở  đôế i vớớ i Phầớp cuở ầ chự viự
côớ  kiệôn điựnh hầý khôô ng thíù khầởô nghiệôựm thệế  nầùô? Víù vầôự ý
thôô ng  thựớù ng khi  truýệần  chíớnh Phầớp  thíù  tầù  phầớp  cuữ ng
phầở i truýệần, chíớnh lầù  xệm ngựớù i tầ tiệến vầùô môô n nầùô. Đô
lựớù ng ngôôự  tíớnh cuở ầ ngựớù i, lầù  trông quầớ  tríùnh tu luýệôựn cuở ầ
chự viự đệầu sệữ  côớ  ngựớù i đệến tíùm chự viự: ÁÚ i chầù , hầữý cuù ng
tôô i luýệôựn cầớ i nầùý đi, cuù ng tôô i luýệôựn cầớ i kiầ đi; ầớ i chầù , tôô i
hiệôựn  nầý  hôự c  côô ng  gíù  tôế t,  v.v.,  sệữ  lôô i  kệớô  chự  viự  khầởô
nghiệôựm chự viự, đầởm bầở ô sệữ  côớ . Trông quầớ  tríùnh chự viự tu
luýệôựn, tựù  đầầu đệến cuôế i đệầu sệữ  côớ  hiệôựn tựớự ng nầùý, kệớô chự
viự  đi. Tầự i sầô chuớ ng tôô i khôô ng quầởn nhựữ ng sựự  việôự c nầùý?
Phầớp thầôn việôự c gíù cuữ ng côớ  thệể  quầởn. Tầự i sầô khôô ng quầởn
điệầu  nầùý?  Đôớ  lầù  víù  lớự i  duự ng  mầ đệến  khầởô  nghiệôựm tầôm
ngựớù i tầ, xệm chự viự  tựù  cầặn bầởn côớ  kiệôn điựnh vớớ i Phầớp
nầùý hầý khôô ng, tu Phầôự t lầù  nghiệôm tuớ c nhự thệế , víù vầôự ý sệữ  côớ
sựự  việôự c nầùý tôầ n tầự i.

Duù  sầô  đi  nựữ ầ  tôế t  xầếu  tôô i  đệầu  giầởng  rôầ i,  hiệôựn  nầý
chíớnh giầớô đệầu rầế t khôớ  đôôự  nhầôn, huôế ng hôầ  lầù  tầù  giầớô! Côớ
ngựớù i kiầ hôầớ  trầng giôế ng môô -đện nầùô đôớ  vầù  đựớự c ngựớù i
tầ đựầ lệôn, quầởng cầớô khầắp nới đệể  quýệôn tiệần, môự i ngựớù i
côù n đệầu tin côô  tầ, côn ngựớù i rầế t hôầ  đôầ  mầù ! Khi khôô ng đầắ c
Phầớp thíù dệẫ  biự lựù ầ.

Đệ tử: Nghiệp tư tưởng là như thế nào?
Sự phuự : Côớ  ngựớù i đầầu ôớ c vôô  híùnh trung sầởn sinh rầ tự

tựớở ng bầế t  hầởô.  Chuớ ng tầ lầù  tu luýệôựn chíớnh Phầớp,  tôô i  côớ
trầớ ch nhiệôựm vớớ i xầữ  hôôự i, côớ  trầớ ch nhiệôựm vớớ i nhầôn lôầự i, lầùm
việôự c nầùý vớớ i nguýệôn tầắ c côớ  trầớ ch nhiệôựm vớớ i môự i ngựớù i. Viự
ầếý cuữ ng biệế t lầù  tôế t,  nhựng trông đầầu viự  ầếý sệữ  mầự  lýự  tôô i,
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hớn nựữ ầ côù n nôớ i vớớ i viự ầếý khôô ng nệôn tin, đầôý đệầu lầù  giầở .
Tầự i sầô nhự thệế? Bớở i víù côn ngựớù i ngôầù i nghiệôựp lựự c cuở ầ
bầởn thầôn thầôn thệể  côù n côớ  tôầ n tầự i nghiệôựp lựự c tự tựớở ng. Bầế t
cựớ  vầôự t  thệể  nầùô cuữ ng sôế ng,  nghiệôựp  tự tựớở ng cuữ ng sôế ng.
Chự viự muôế n luýệôựn côô ng, thíù phầở i tiựnh hôầớ  tự tựớở ng cuở ầ
chự viự, vựớ t bôở  nhựữ ng tự tựớở ng bầế t hầởô mầự  lýự  ngựớù i khầớ c
sinh rầ tựù  đớù i nầùý quầ đớù i khầớ c, nhựữ ng quần niệôựm híùnh
thầùnh, cầớ c chuở ng nghiệôựp lựự c đệầu phầở i  vựớ t bôở .  Phầở i  tiệôu
trựù  chuớ ng, thíù bầởn tíớnh cuở ầ chự viự mớớ i côớ  thệể  xuầế t lầi. Chự
viự hệẫ  tu luýệôựn thíù phầở i tiệôu trựù  chuớ ng, phầở i tiệôu trựù  nhựữ ng
khầớ i niệôựm tự tựớở ng mầự  lýự  ngựớù i khầớ c nầùý, chuớ ng khôô ng
chiựu, bầởô chuớ ng chệế t chuớ ng chiựu khôô ng? Chuớ ng bệùn phầởn
ầớnh ớở  trông đầầu chự viự: Đầôý đệầu lầù  giầở , mầự  lýự  ôô ng tầ, mầự  lýự
ngựớù i  tầ,  chự viự  cầùng  luýệôựn  côô ng  chuớ ng  cầùng  lầặng  mầự
ngựớù i, trông đầầu nầữô liệần sầởn sinh lớù i lầặng mầự  ngựớù i tầ,
nhựữ ng  lớù i  rầế t  bầển  thíởu,  thựự c  chầế t  tôô i  bầởô  chự  viự  nầùý:
Chuớ ng khôô ng phầở i lầù  chự viự, chuớ ng lầù  nghiệôựp lựự c, chuớ ng lầù
nghiệôựp tự tựớở ng. Nhầế t điựnh phầở i bầù i trựù  chuớ ng. Bôôự  côô ng
phầớp nầùý cuở ầ chuớ ng tôô i lầù  giuớ p chự viự tu bầởn thầôn chự viự,
nệếu ýớ  thựớ c tự tựớở ng cuở ầ chự viự  khôô ng sầớng tôở ,  khi vựù ầ
sầởn sinh rầ lớù i lầặng mầự  ngựớù i khầớ c trông tầôm liệần khôô ng
kiệôn điựnh,  chuở  ýớ  thựớ c  cuở ầ  bầởn thầôn chự viự  cuữ ng thuầôự n
thệô chuớ ng, khôô ng luýệôựn nựữ ầ, khôô ng kiệôn điựnh nựữ ầ, vầôự ý
thíù chuớ ng tôô i cuữ ng khôô ng quầởn chự viự nựữ ầ. Bớở i víù ngựớù i
chuớ ng tôô i  đôôự  chíớnh  lầù  chự viự,  chự viự  khôô ng đựớự c  nựữ ầ,
chuớ ng tôô i cuữ ng khôô ng đôôự  nựữ ầ.

Tíùnh huôế ng nầùý trựớớ c đầôý rầế t nhiệầu. ỞỞ  Trung Quôế c côớ
ngựớù i tự tựớở ng phầởn ựớ ng rầế t kiựch liệôự t. Lầặng mầự  rầế t kiựch
liệôự t, ầnh tầ bầù i trựù  nôớ  cuữ ng khôô ng bầù i trựù  đựớự c. Cuôế i cuù ng
ầnh tầ nôớ i: Côn côớ  lôẫ i vớớ i Sự phuự ! Vầẫn lầặng mầự  Sự phuự ,
nghiệôựp  lựự c nầùý cuở ầ côn quầớ  lớớ n,  côn quýệế t khôô ng sôế ng
nựữ ầ,  lầếý  dầô  cựớ ầ  côể .  Đựớng  nhiệôn  chự  viự  đựù ng  thựở
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nghiệôựm. Ánh tầ côớ  cựớ ầ cuữ ng khôô ng cựớ ầ vầùô, cuữ ng khôô ng
đầu, cuữ ng khôô ng cựớ ầ rầ mầớu. Ánh tầ tựớ c giầôự n, liệần chầựý đi
tíùm phuự  đầự ô việôn hôở i. Ánh tầ nôớ i ‘trông đầầu tôô i cựớ  lầặng mầự
Sự phuự  mầữ i, tôô i phầở i lầùm thệế  nầùô?’ Phuự  đầự ô việôn nầùý hệẫ
thầếý [vầôự ý] liệần bầởô ầnh tầ niệôựm Phầớp, ầnh tầ cầởm thầếý rầế t
tôế t.  Sầu đôớ  hôở i  đệến  tôô i,  tôô i  liệần  bầởô  ầnh tầ.  Thựự c  chầế t
chíớnh lầù  nghiệôựp lựự c cuở ầ chự viự đầng lầặng mầự , khôô ng phầở i
lầù  chự viự đầng lầặng mầự , chự viự khôô ng cầần phầở i côớ  bầế t cựớ
gầớnh nầặự ng tầôm lýớ  nầùô, bớở i víù khôô ng phầở i chự viự đầng lầặng
mầự  tôô i,  lầù  nghiệôựp lựự c đầng lầặng mầự .  Nhựng chự viự  phầở i
chuở  ýớ  thựớ c rôữ  rầùng, bầù i trựù  nôớ , hệế t sựớ c bầù i trựù  nôớ , khôô ng
chô nôớ  mầắng. Bầù i trựù  nôớ , ựớ c chệế  nôớ , nhự thệế  thíù Phầớp thầôn
cuở ầ tôô i sệữ  biệế t. Bớở i víù chự viự lầùm gíù ÔÔ ng đệầu biệế t, ÔÔ ng côù n
biệế t trựớớ c cầở  khi chựầ lầặng mầự . Đầôý cuữ ng lầù  khầởô nghiệôựm
đôế i vớớ i chự viự, khầởô nghiệôựm chuở  ýớ  thựớ c cuở ầ chự viự côớ  kiệôn
điựnh hầý khôô ng kiệôn điựnh. Chự viự  kiệôn điựnh rôầ i, vầôự ý thíù
quầ môôự t thớù i giần Phầớp thầôn cuở ầ tôô i sệữ  tiệôu trựù  nghiệôựp
nầùý chô chự viự. Bớở i víù nghiệôựp lựự c tự tựớở ng nầùý trựự c tiệếp
cần nhiệẫu đệến chự viự tu luýệôựn, trựự c tiệếp ầởnh hựớở ng đệến
ngôôự  tíớnh cuở ầ chự viự, víù vầôự ý chuớ ng tôô i sệữ  tiệôu trựù  nôớ . Vầến đệầ
nầùý môự i ngựớù i nhớớ  kýữ, khi xuầế t hiệôựn vầến đệầ  nầùý thíù phầở i
phầôn biệôự t rầ.

Đệ tử: Con đưa ra một câu hỏi, liên quan đến vấn đề
luyện công,  mối quan hệ giữa động tác và tâm tính,  có
phải là gia cường động tác có thể nâng cao tâm tính?

Sự phuự : Khôô ng côớ  quần hệôự  trựự c tiệếp, nhựng đôôự ng tầớ c
cuữ ng lầù  môôự t phựớng diệôựn mầếu chôế t cuở ầ việôn mầữn, cuữ ng
rầế t chuở  ýệếu. Côô ng nầùý cuở ầ chuớ ng tầ lầù  Phầớp luýệôựn ngựớù i,
chự viự khôô ng luýệôựn côô ng, chự viự nguở , lầùm việôự c, ầặn cớm, thíù
Phầớp đệầu đầng luýệôựn chự viự,  khôô ng ngựù ng luýệôựn chự viự
trông 24 giớù , ruớ t ngầắn thớù i giần luýệôựn côô ng trông nhựữ ng
nầặm thầớng cuôôự c đớù i chự viự, nhầnh chôớ ng đựầ chự viự việôn
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mầữn. Nệếu khôô ng vựù ầ nầữý sầô lầự i giầởng, rầằng đớù i nầùý sệữ  đệể
chự viự  việôn  mầữn,  chíớnh  phầở i  lầùm nhự thệế  nầùý.  Nhựng,
đôôự ng tầớ c luýệôựn côô ng cuở ầ chuớ ng tầ, thựự c chầế t khôô ng giôế ng
trông  nhựữ ng  côô ng  phầớp  khầớ c  tôô i  luýệôựn  lầù  tầặng  côô ng,
khôô ng  luýệôựn  lầù  ngựù ng  lầự i.  Chuớ ng  tầ  luýệôựn  lầù  đầng  giầ
cựớù ng tầế t cầở  cớ chệế  mầù  tôô i cầếp chô chự viự, cớ chệế  trông cớ
thệể  ngôầù i  cớ thệể ,  chự viự  đầng giầ cựớù ng nhựữ ng cớ chệế
nầùý. Tầự i sầô tôô i giầởng bầùn tầý nầùý khôô ng phầở i lầù  híùnh thựớ c
quầớn đíởnh, khôô ng phầở i lầù  phầớ t, khôô ng phầở i lầù  phôớ ng, mầù
lầù  lôù ng bầùn tầý uớ p vầùô đi dôự c thệô thầôn thệể? Bớở i víù tôô i cầù i
ớở  ngôầù i cớ thệể  chự viự khíớ cớ đôớ , khi chự viự [lầếý tầý] phuù
trớự  khíớ cớ di chuýệển, tầý chự viự khi đầng luýệôựn côô ng nầặng
lựớự ng rầế t lớớ n, đầng giầ cựớù ng khíớ cớ, chíớnh lầù  chự viự đầng
giầ cựớù ng cớ chệế . Điệôựp khầếu tiệểu phuớ c, giầ cựớù ng khíớ cớ
cuở ầ đần điệần, khi chự viự cầặng rầ thíù đầng giầ cựớù ng khíớ cớ
vầôự n đôôự ng. Víù vầôự ý chuớ ng tầ luýệôựn côô ng lầù  đầng giầ cựớù ng
cớ chệế  côớ  thệể  khiệến chự viự trựớù ng kýù  luýệôựn côô ng, khôô ng
ngựù ng trông 24 giớù  đôầ ng hôầ ,  đầng giầ cựớù ng nôớ ,  luýệôựn
côô ng lầù  phựớng phầớp việôn mầữn. Nhựng nôớ  khôô ng phầở i lầù
tuýệôự t  đôế i,  nôớ  lầù  môôự t  cầớ ch bôể  trớự  chô việôn mầữn.  Nhựng
luýệôựn côô ng cuữ ng lầù  rầế t chuở  ýệếu, nhựữ ng điệầu tu luýệôựn xuầế t
lầi cuở ầ môô n nầùý, chuớ ng khôô ng biệến dầự ng cuữ ng lầù  côớ  quần
hệôự  trựự c tiệếp vớớ i bôôự  nầùý cuở ầ chự viự vầù  vớớ i đôôự ng tầớ c cuở ầ chự
viự. Bớở i víù chuớ ng tầ côù n côớ  cầớ c thuầôự t lôầự i, côù n côớ  trông đôớ
nhựữ ng  thựớ  diệẫn  hôầớ  sinh  mệôựnh  khiệến  ngựớù i  tu  mệôựnh
trựớù ng sinh, giầ tríù côô ng nầặng, v.v., đôôự ng tầớ c côớ  tầớ c duự ng
nhầế t điựnh. Tu trựớớ c,  luýệôựn sầu, tu lầù  thựớ  nhầế t,  luýệôựn lầù
thựớ  hầi. Nhựng nệếu chự viự muôế n việôn mầữn trông môô n nầùý
thíù đệầu phầở i tu, phầở i luýệôựn.

Đệ tử: Khi con luyện công, không nhìn thấy hiện tượng
gì cả, chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng, muốn nhìn hình của
Sư phụ liền nhìn thấy, có phải là huyễn tưởng không?
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Sự phuự :  Tôô i  tầớ ch riệông hầi  cầôu hôở i  rầ giầởng.  Ngựớù i
thiệôn muự c khôô ng nhíùn thầếý, cuữ ng côớ  thệể  tôầ n tầự i nhầôn tôế
đôôự t  phầớ  lệôn  tầầng thựớ  cầô hớn.  Bớở i  víù  ngôôự  tíớnh rầế t  cầô,
ngựớù i côớ  thệể  tu rầế t cầô, cầùng khôô ng chô viự ầếý nhíùn, viự ầếý
sệữ  tu cầùng nhầnh. Bớở i  víù  viự  ầếý khôể  trông mệô , ngôôự  trông
mệô , chô nệôn đôầ ng dầự ng chiựu khôể , viự ầếý sệữ  đệầ  cầô gầếp bôôự i.
Cầớ i nầùý khôô ng giôế ng thệế , côớ  thệể  lầù  tu lệôn cầô.

Côù n môôự t cầôu hôở i, chự viự nôớ i lầù  chự viự khôô ng nhíùn thầếý,
thựự c tệế  chự viự đầữ  nhíùn thầếý rôầ i. Khi chự viự khôô ng tựự  biệế t
mầù  nhíùn  thầếý ầớnh sầớng trầắng chiệếu [lệôn thầôn] thệể .  Côù n
nựữ ầ, côớ  luớ c chự viự muôế n nhíùn thầếý liệần nhíùn thầếý, thựự c tệế
lầù  chự viự thựự c sựự  nhíùn thầếý, chự viự côi nôớ  lầù  ầởô giầớ c. Côớ  rầế t
nhiệầu ngựớù i khi côớ  thệể  nhíùn thầếý thíù lầự i chô rầằng lầù  tựớở ng
tựớự ng. Tôô i nôớ i vớớ i môự i ngựớù i, khi côn mầắ t cuở ầ côn ngựớù i
nhíùn đôầ  vầôự t, chự viự đầữ  quện rôầ i, cầởm thầếý đầôý lầù  mầắ t nhíùn
thầếý. Nhựng chự viự côớ  nghíữ đệến khôô ng, chự viự nhíùn thầếý
cầớ i gíù lầù  thôô ng quầ thầần kinh thiự giầớ c dầẫn đệến vầù  phầởn ầớnh
híùnh ầởnh lệôn đầự i nầữô cuở ầ chự viự, lầù  trệôn đầự i nầữô phầởn ầớnh
rầ vầôự t thệể  gíù nhíùn thầếý. Mầù  mầắ t cuở ầ chự viự chíở lầù  thựớ  nhự
ôế ng kíớnh cuở ầ mầớý ầởnh, bầởn thầôn nôớ  khôô ng thệể  phầôn tíớch,
phầởn ầớnh đôầ  vầôự t, mầù  đầự i nầữô phầởn ầớnh híùnh ầởnh. Đầữ  lầù  đầự i
nầữô phầởn ầớnh híùnh ầởnh, vầôự ý thíù nhựữ ng gíù chuớ ng tầ thôô ng
quầ thiệôn muự c mầù  nhíùn thầếý vầù  nhựữ ng tựớở ng tựớự ng tự
tựớở ng cuở ầ ngựớù i tầ, đệầu lầù  phầởn ầớnh lệôn đầự i nầữô. Nghíữ gíù
thíù chự viự lầù  đầự i nầữô đầng nghíữ, nhíùn thầếý đôầ  vầôự t rôầ i thíù
chự viự cuữ ng lầù  híùnh thầùnh híùnh ầởnh trệôn đầự i nầữô. Vầôự ý thíù
côớ  ngựớù i côớ  thệể  nhíùn thầếý rôầ i hôự  liệần cầởm thầếý lầù  tựớở ng
tựớự ng. Nhựng khôô ng giôế ng nhầu, bớở i víù  điệầu mầù  chự viự
tựớở ng tựớự ng nhíùn thầếý nôớ  khôô ng chầôn thựự c nhự thệế , nôớ
sệữ  khôô ng vầôự n đôôự ng, nôớ  lầù  bựớ c trầnh côế  điựnh. Côù n điệầu mầù
chự viự thựự c sựự  nhíùn thầếý lầù  vầôự n đôôự ng. Khi chự viự quện vớớ i
nhựữ ng thựớ  nầùý, chự viự dầần dầần cựớ  nhíùn nhự thệế , dầần dầần
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quện trông thớù i giần dầù i, chự viự dầần dầần liệần phầớ t hiệôựn rầ
chự viự thựự c sựự  nhíùn thầếý, hớn nựữ ầ côớ  thệể  sệữ  vầôự n duự ng tôế t
hớn.

Trựớớ c đầôý côớ  Đầự ô giầ khi huầến luýệôựn đệôự  tựở , đầặự c biệôự t
bầở ô ầnh tầ nghíữ tựớở ng, bớở i víù hôự  biệế t quần hệôự  nầùý, huầến
luýệôựn côô ng nầặng cuở ầ ầnh tầ mầù . Trựớớ c mầắ t khôô ng côớ  tầớô,
giầở  thuýệế t ớở  trựớớ c mầắ t chự viự đầặự t môôự t quầở  tầớô, lầù  quầở  tầớô
nhự thệế  nầùô, Sự phuự  nôớ i chô ầnh tầ. Thầôự t rầ khôô ng côớ  tầớô,
huầến luýệôựn chự viự ngựở i thầếý muù i cuở ầ nôớ , sầu đôớ  chự viự lầự i
cầởm thầếý nhíùn thầếý quầở  tầớô nầùý, lầù  nhự thệế  nầùô, chíớnh lầù
huầến luýệôựn ầnh tầ nhự thệế  nầùý, bớở i víù đệầu lầù  thầùnh híùnh
trông đầự i nầữô, côớ  môôự t vầù i ngựớù i nôớ i khôô ng rôữ  vầến đệầ  nầùý.
Duù  sầô thíù cầớ i mầù  chự viự nghíữ tựớở ng lầù  bầế t đôôự ng, cầớ i chự
viự nhíùn thầếý lầự i lầù  vầôự n đôôự ng.

Đệ tử: Có một đêm nằm mơ, nhìn thấy những thứ rất
đáng sợ, con không nghĩ tới Ngài, điều con nghĩ tới là Mật
tông, nhưng con rất thành kính tu luyện Pháp Luân Đại
Pháp, đó có phải là một ngày có việc gì đó thì con là xong
rồi, có phải là ngay cả nguyên thần cũng bỏ đi?

Sự phuự :  Bớở i  víù  chự viự  khôô ng đôự c  sầớ ch [chô nhiệầu].
Hiệôựn nầý mầặự c duù  tu Đầự i Phầớp, nhựng nhựữ ng thựớ  cuở ầ Mầôự t
tôô ng vầẫn côù n trông tự tựớở ng chự viự, víù vầôự ý điệầu nghíữ đệến
trông mớ lầù  Mầôự t tôô ng chựớ  khôô ng phầở i Đầự i Phầớp. Côớ  ngựớù i
hôở i tôô i, gầặự p phầở i nhựữ ng sựự  việôự c nguý hiệểm sinh mệôựnh thíù
lầùm thệế  nầùô? Tôô i nôớ i việôự c khôô ng liệôn quần đệến tu luýệôựn
cuở ầ chự viự đệầu sệữ  khôô ng đệể  chự viự gầặự p phầở i, đầởm bầởô sệữ
khôô ng gầặự p phầở i. Việôự c liệôn quần đệến tu luýệôựn cuở ầ chự viự,
vầôự ý thíù liệần côớ  thệể  gầặự p phầở i, chự viự hôô m nầý nệếu thựự c sựự
mầế t  đi sinh mệôựnh, thíù  nôớ  nôớ i  lệôn rầằng bầế t  cựớ  môô n nầùô
cuữ ng khôô ng quầởn chự viự, hôầùn tôầùn chựầ hệầ  tu. Côù n nhự
nôớ i tôô n giầớô lầù  chuở  trựớng hôầùn trầở  mệôựnh, rầằng môôự t đớù i
tu khôô ng thầùnh, sầu khi hôầùn trầở  mệôựnh, đớù i sầu tiệếp tuự c
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tu,  hôự  giầởng  điệầu  nầùý.  Nhựng  chuớ ng  tôô i  ớở  đầôý  khôô ng
giầởng,  chuớ ng tôô i  ớở  đầôý giầởng khôô ng thệể  đệể  chự viự  xuầế t
hiệôựn nhựữ ng vầến đệầ  nầùý, thựự c sựự  lầù  đệôự  tựở  cuở ầ tôô i, tuýệôự t đôế i
khôô ng thệể  đệể  chự viự gầặự p phầở i nhựữ ng việôự c nguý hiệểm đệến
sinh mệôựnh.

Đệ tử: Bản thân con khi đó không biết là mơ.
Sự phuự : Chự viự luớ c đôớ  lầù  luýệôựn Mầôự t tôô ng, cuữ ng chựầ

thựự c  sựự  tu  luýệôựn,  khôô ng  côớ  tầớ c  duự ng,  víù  vầôự ý  khôô ng  côớ
ngựớù i  quầởn.  Côớ  ngựớù i  nôớ i,  khi  nầằm mớ nhíùn  thầếý  tiệần
trệôn mầặự t đầế t, tựự  míùnh nhầặự t nôớ  lệôn. Thầôự t rầ nhựữ ng giầế c mớ
nầùý đệầu lầù  khầởô nghiệôựm đôế i vớớ i côn ngựớù i, xệm tầôm tíớnh
cuở ầ chự viự côớ  vựữ ng chầắ c hầý khôô ng. Côớ  ngựớù i tu luýệôựn nôớ i
bần ngầùý ầnh tầ côớ  thệể  lầùm rầế t tôế t, trông mớ thíù khôô ng,
[ầếý] lầù  sầôu trông tự tựớở ng ầnh tầ vầẫn khôô ng vựữ ng chầắ c,
trông môôự ng khầởô nghiệôựm ầnh tầ đệể  xệm ầnh tầ vựữ ng chầắ c
hầý khôô ng vựữ ng chầắ c, víù vầôự ý sệữ  xuầế t hiệôựn vầến đệầ  nầùý. Xuầế t
hiệôựn rôầ i mầù  lầùm khôô ng tôế t cuữ ng khôô ng cầần buôầ n, biệế t côi
trôự ng vầù  nhầế t điựnh phầở i lầùm tôế t, thíù tựớng lầi sệữ  tôế t.

Đệ tử: Thầy Lý ở trong nước [Trung Quốc] mở lớp đều
cấp Pháp Luân cho họ, giống như hôm nay con nghe bài
của Thầy, có phải là cũng cấp Pháp Luân cho chúng còn
không? Còn có một câu hỏi, không tiếp nhận người có tinh
thần thất thường đến tu luyện, người đầu não chỉ hơi có
vấn đề thì có biện pháp gì?

Sự phuự :  Tôô i  nôớ i  cầôu  hôở i  thựớ  nhầế t  trựớớ c.  Bớở i  víù  tôô i
giầởng rôầ i, môẫ i chựữ  trông cuôế n sầớ ch nầùý đệầu côớ  Phầớp thầôn
cuở ầ tôô i, môẫ i chựữ  đệầu lầù  híùnh tựớự ng Phầớp thầôn cuở ầ tôô i. Môẫ i
chựữ  đệầu lầù  híùnh tựớự ng cuở ầ Phầôự t. Tôô i côớ  vôô  sôế  Phầớp thầôn,
Phầớp thầôn cuở ầ tôô i  khôô ng thệể  duù ng côn sôế  đệể  tíớnh tôầớn.
Môự i ngựớù i biệế t rầằng, Phầôự t Thíớch Cầ Mầôu Ni đầữ  tựù ng giầởng,
rầằng Phầôự t Á Di Đầù  côớ  hầi triệôựu Phầớp thầôn. Phầớp thầôn cuở ầ
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tôô i  nhiệầu tớớ i  mựớ c khôô ng thệể  duù ng côn sôế  đệể  tíớnh tôầớn,
khôô ng đệếm đựớự c. Bầô nhiệôu ngựớù i tôô i đệầu côớ  thệể  quầởn,
tôầùn nhầôn lôầự i tôô i đệầu côớ  thệể  quầởn. Đựớng nhiệôn tôô i chíở
nhầắm vầùô ngựớù i tu luýệôựn mầù  khớở i tầớ c duự ng. Ngựớù i khôô ng
tu luýệôựn, sựự  việôự c cuở ầ xầữ  hôôự i, thíù chuớ ng tôô i khôô ng quầởn. Víù
vầôự ý chự viự  tu luýệôựn, chíở  cầần đôôự ng niệôựm môôự t cầớ i lầù  Phầớp
thầôn cuở ầ tôô i liệần biệế t. Côù n côớ  môôự t vầến đệầ . Chự viự thầếý thầôn
thệể  nầùý cuở ầ tôô i hiệôựn nầý, lầù  nhuự c thệể  cuở ầ ngựớù i thựớù ng,
chíở  lớớ n ngầần nầùý, nhựng mớở  rầ môôự t  khôô ng giần, chự viự
thầếý  thầôn  thệể  cuở ầ  tôô i  cầô hớn tôô i  rầế t  nhiệầu.  Quầ tựù ng
khôô ng giần, thầôn thệể  cuở ầ tôô i cầô hớn, lớớ n hớn, lớớ n hớn,
thầôn thệể  lớớ n nhầế t cuở ầ tôô i thíù tô đệến mựớ c khôô ng cầớ ch nầùô
tầở  đựớự c. Côớ  rầế t nhiệầu hôự c việôn, trông nhầớý mầắ t nhíùn thầếý
thầôn thệể  rầế t lớớ n cuở ầ tôô i. Viự ầếý nôớ i: Thựầ Thầầý, côn đựớ ng
dựớớ i ngôớ n chầôn cuở ầ Thầầý, khôô ng nhíùn thầếý phíớầ trệôn đầầu
ngôớ n chầôn cuở ầ Thầầý. Víù vầôự ý thầôn thệể  lớớ n thệế  nầùý, chự viự
nghíữ xệm, cầở  điựầ cầầu đệầu ớở  đầôý, chự viự ớở  nới đầôu [tôô i] đệầu
côớ  thệể  quầởn đựớự c. [Côù n vệầ ] Phầớp Luầôn kiầ, khôô ng côớ  tôô i ớở
trựớớ c mầặự t  thíù  côớ  thệể  cầù i  chô khôô ng? Tôô i  khôô ng ớở  trựớớ c
mầặự t cuữ ng côớ  thệể  cầù i chô đựớự c giôế ng nhự thệế . Tôô i khôô ng ớở
chôẫ  chự viự cuữ ng nhự lầù  ớở  chôẫ  chự viự.

Cầôu hôở i thựớ  hầi cuở ầ chự viự lầù  chựớ ng tầôm thầần phầôn
liệôự t. Nhệự  cuữ ng vầôự ý, nầặự ng cuữ ng vầôự ý, chuớ ng tôô i đệầu quý điựnh
rôữ  rầùng: khôô ng chuở  trựớng đệể  hôự  luýệôựn côô ng. Côô ng phầớp
nầùý  cuở ầ  chuớ ng  tôô i  khôô ng  giôế ng  vớớ i  nhựữ ng  côô ng  phầớp
khầớc,  chuớ ng  tôô i  đôôự  bầởn  thầôn  côn  ngựớù i,  bầởn  thầôn  côn
ngựớù i khôô ng đôôự  đựớự c thíù cuữ ng khôô ng cầếp chô ầi khầớ c hệế t.
Côô ng nầùý lầù  chuớ ng tôô i cầù i lệôn bầởn thầôn ngựớù i tầ, chíớnh lầù
đôôự  chuở  nguýệôn thầần cuở ầ chự viự, chíớnh lầù  đôôự  bầởn thầôn chự
viự, trông liựch sựở  tựù  trựớớ c đệến nầý chựầ hệầ  côớ  việôự c thệế  nầùý.
Trông liựch sựở  bầế t kệể  chự viự lầù  Mầôự t tôô ng cuữ ng vầôựý, nhựữ ng
tôô n giầớô khầớ c cuữ ng vầôựý, đệầu lầù  đôôự  phôớ  nguýệôn thầần cuở ầ

Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996] 75



chự viự. Đầôý lầù  tôô i đầữ  tiệế t lôôự  cầớ i mệô  thiệôn côể . Cầớ i mệô  nầùý khi
tiệế t lôôự  xuầế t lầi, quầở  thựự c lựự c cầởn trớở  rầế t lớớ n. Nhựng tựớng
lầi, sầu khi thệế  giớớ i đệầu trớở  nệôn tôế t đệựp, côớ  rầế t nhiệầu chự
Phầôự t sệữ  xuầế t thệế  đôôự  nhầôn tựù  đầầu. Vầù  khôô ng chíở lầù  tôô i, luớ c
đôớ  hôự  cuữ ng  sệữ  đôôự  chuở  nguýệôn  thầần  cuở ầ  côn  ngựớù i.
Phựớng diệôựn nầùý lầù  đệể  tôô i thầý đôể i lầự i, uôế n nầắn lầự i. Bớở i víù
đôôự  chuở  nguýệôn thầần côn ngựớù i, lầù  côớ  chôẫ  tôế t trựự c tiệếp đôế i
vớớ i  ôể n  điựnh đầự ô  đựớ c  xầữ  hôôự i  nhầôn  lôầự i.  Đôôự  phôớ  nguýệôn
thầần, bầởn thầôn hôự  tu luýệôựn khôô ng đựớự c, tu luýệôựn khôô ng
nôể i, ngầý cầở  chự viự liệần tiệến nhầôự p vầùô tôô n giầớô, xầữ  hôôự i vầẫn
nhự thệế  nầùý, khôô ng côớ  tầớ c duự ng lớớ n đôế i vớớ i xầữ  hôôự i. Víù vầôự ý
đôôự  chuở  nguýệôn thầần cuở ầ côn ngựớù i thíù duù  rầằng hôự  tu hầý
khôô ng tu, hôự  sệữ  lầùm môôự t ngựớù i tôế t trông xầữ  hôôự i, côớ  íớch chô
xầữ  hôôự i.  Ngựớù i  bệôựnh  tầôm thầần,  ýớ  thựớ c  cuở ầ  bầởn  thầôn  hôự
khôô ng tíởnh,  chuớ ng tôô i  khôô ng thệể  đôôự .  Chuớ ng tôô i  lầù  đôôự  ýớ
thựớ c thầnh tíởnh, khôô ng thầnh tíởnh thíù  nhựữ ng thựớ  chuớ ng
tôô i cầếp ngầùý mầi sệữ  biự ngựớù i khầớ c lầếý đi mầế t. Ánh tầ [côớ
thệể ] luýệôựn hầý khôô ng luýệôựn, ầnh tầ cầùng khôô ng thệể  tuầôn
thuở  quý điựnh  cuở ầ  chuớ ng  tôô i,  bầế t  nhiự  phầớp  môô n,  khôô ng
luýệôựn cầớ i nầùý, khôô ng luýệôựn cầớ i kiầ. Bớở i víù tu Phầôự t lầù  việôự c
rầế t nghiệôm tuớ c, ầnh tầ đệầu khôô ng lầùm đựớự c, víù thệế  khôô ng
thệể  đôôự  đựớự c. Côớ  ngựớù i cựớ  phầở i lầù  muôế n ầnh tầ hôự c, nhựng
xuầế t hiệôựn vầến đệầ  thíù tựự  chự viự chiựu trầớ ch nhiệôựm. Ánh tầ
luýệôựn côô ng ầnh tầ xuầế t hiệôựn vầến đệầ , đệến khi ầnh tầ nôớ i dô
luýệôựn Phầớp Luầôn Đầự i  Phầớp.  Chuớ ng tôô i  hôầùn tôầùn khôô ng
dầựý ngựớù i mầắc bệôựnh tầôm thầần, điệầu nầùý lầù  khầẳng điựnh.
Bớở i víù ầnh tầ lầù  ngựớù i thựớù ng, ầnh tầ sệữ  mầắc bệôựnh, ầnh tầ
sệữ  xuầế t hiệôựn vầến đệầ . Ánh tầ côớ  lệữ  xuầế t hiệôựn vầến đệầ  khi ầnh
tầ  luýệôựn  côô ng  ớở  trựớù ng  luýệôựn  côô ng,  nhựng  đầếý  khôô ng
phầở i lầù  dô luýệôựn côô ng, đôớ  lầù  khi đệến luớ c thíù  ầnh tầ phầở i
mầắc bệôựnh.

76 Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]



Đệ  tử:  Toàn  bộ  nhân  loại  đều  giống  nhau,  Đông
phương phổ cập Phật giáo, Tây phương Ki Tô giáo, khác
nhau rất lớn, Phật giáo ở Tây phương rất yếu, có phải là
hai hệ thống khác nhau không?

Sự phuự : Tầự i sầô Tầôý phựớng lầù  Ki Tôô  giầớô, mầù  Đôô ng
phựớng lầù  Phầôự t giầớô? Tôô n giầớô Đôô ng phựớng hầý tôô n giầớô
Tầôý phựớng, tầự i sầô khôô ng giôế ng nhầu vầù  khầớ c nhầu rầế t
lớớ n? Thựự c rầ, Ki Tôô  giầớô cuữ ng trông phầự m truù  thệể  hệôự  Phầôự t
giầ, chầẳng quầ lầù  dô sựự  khầớ c biệôự t cuở ầ nhầôn lôầự i, khầớ c biệôự t
vệầ  vầặn hôầớ  vầù  khầớ c biệôự t cuở ầ vầặn hôầớ  thiệôn thệể , tầự ô thầùnh
híùnh tựớự ng  ngôầự i  quần khầớc  nhầu cuở ầ  nhầôn  lôầự i,  híùnh
thựớ c  tự duý khôô ng giôế ng nhầu,  chíớnh lầù  đầặự c  điệểm tiệôu
chuầển cuở ầ côn ngựớù i khôô ng giôế ng nhầu. Liệần cầếu thầùnh
phựớng phầớp  tu Phầôự t  cuở ầ  hôự ,  khầớ i  niệôựm nhầôự n  thựớ c  vệầ
Thầần ớở  tầầng thựớ  cầô, vầù  lýớ  giầở i lầù  khầớ c nhầu. Thựự c chầế t lầù
giôế ng nhầu, thựự c chầế t đệầu lầù  cầởnh giớớ i Phầôự t.  Jệsus thựự c
chầế t  lầù  ớở  tầầng thựớ  Nhự Lầi. Nhựng vầặn hôầớ  khầớ c nhầu,
khầớ i niệôựm tự duý khầớ c nhầu, híùnh tựớự ng khầớ c biệôự t, ÔÔ ng
khôô ng  gôự i  lầù  Phầôự t,  Đôô ng  phựớng  gôự i  lầù  Phầôự t.  Đựớng
nhiệôn,  híùnh  tựớự ng  khầớ c  nhầu,  híùnh  tựớự ng  khầớ c  biệôự t,
ngựớù i ớở  thiệôn quôế c cuở ầ Jệsus đệầu mầặự c ý phuự c dô tầếm vầở i
trầắng quầến thầùnh. Côù n ngựớù i  ớở  thệế  giớớ i  Phầôự t  quôế c  đệầu
mầặự c ý phuự c dô tầếm vầở i vầùng quầến thầùnh. Tôớ c cuữ ng khôô ng
giôế ng nhầu, khầớ c nhầu lớớ n nhầế t  lầù  sựự  khầớ c biệôự t  vệầ  tôớ c,
Đầự ô giầ lầù  tôớ c buớ i; Phầôự t giầ Lầ Hầớn lầù  đầầu trôự c; Bôầ  Tầớ t lầù
kiệểu tôớ c cuở ầ nựữ  giớớ i thớù i côể  đầự i Trung Quôế c. Tầự i sầô thệế?
Trầng phuự c côể  đầự i cuở ầ Trung Quôế c giôế ng vớớ i trầng phuự c
cuở ầ thiệôn nhầôn. Trệôn thựự c tệế  lầù  giôế ng vớớ i cầớ ch trầng điệểm
cuở ầ  ngựớù i  trệôn  thệế  giớớ i  thiệôn  quôế c.  Côù n  ngựớù i  Tầôý
phựớng cuữ ng vầôự ý,  đôớ  chíớnh lầù  cầớ ch trầng điệểm cuở ầ thệế
giớớ i  thiệôn  quôế c  cuở ầ  ÔÔ ng.  Ngựớù i  chíớnh  lầù  nhự  thệế  nầùý.
Đựớng nhiệôn  thớù i  trầng hiệôựn  nầý lầù  kiệểu  mớớ i,  thựự c  rầ
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trầng phuự c mầù  côn ngựớù i hiệôựn đầự i mầặự c lầù  bầế t hầởô nhầế t,
khôô ng đệựp nhầế t.

Tầự i sầô trông thệế  giớớ i ngựớù i dầ trầắng khôô ng côớ  Phầôự t
giầớô? Trông thệế  giớớ i ngựớù i phựớng Đôô ng khôô ng côớ  Ki Tôô
giầớô? Nghiệôm khầắc mầù  nôớ i lầù  khôô ng côớ . Tôô i nhớớ  lầù  trông
«Thầớnh kinh» hầý lầù  trông cuôế n sầớ ch lôầự i nầùý, nầặm xựầ
Jệhôvầh vầù  Jệsus đệầu đầữ  tựù ng giầởng thệế  nầùý: Rầằng cầớ c côn
khôô ng đựớự c đệến phựớng Đôô ng. Côù n côớ  cầôu nôớ i, tôô i nhớớ  lầù
nhự thệế  nầùý: Cầớ c côn khôô ng đựớự c đệến phựớng Đôô ng, nôớ i
vớớ i  đệôự  tựở  cuở ầ  ÔÔ ng,  khôô ng  đựớự c  truýệần  sầng  phựớng
Đôô ng. Đệôự  tựở  cuở ầ ÔÔ ng đầữ  khôô ng nghệ lớù i ÔÔ ng, thệô quầôn
việẫn chinh đi đệến phựớng Đôô ng. Trông đôớ  xuầế t hiệôựn môôự t
vầến  đệầ .  Nhầôn  chuở ng,  nhầôn  chuở ng  trệôn  thệế  giớớ i  khôô ng
đựớự c hôẫ n tầự p. Hiệôựn nầý nhầôn chuở ng đầữ  hôẫ n tầự p rôầ i, kệớô
thệô môôự t vầến đệầ  vôô  cuù ng nghiệôm trôự ng. Sầu khi hôẫ n tầựp
sệữ  khôô ng côớ  quần hệôự  đôế i ựớ ng vớớ i bệôn trệôn, hôự  đầữ  mầế t gôế c.
Nhầôn  chuở ng  hôẫ n  tầự p  đầữ  mầế t  gôế c,  vầôự ý  thíù  giôế ng nhự lầù
trông thệế  giớớ i thiệôn quôế c khôô ng côớ  ngựớù i quầởn hôự , khôô ng
thuôôự c vệầ  nới nầùô, nới nầùô cuữ ng khôô ng cầần nựữ ầ. Víù vầôự ý chự
viự thầếý rầằng vuù ng đầế t nôế i liệần Chầôu ÁÔ u vầù  Chầôu ÁÚ  trựớớ c
đầôý lầù  sầ mầự c,  lầù  nới khôô ng côớ  ngựớù i,  khi phựớng tiệôựn
giầô thôô ng khôô ng phầớ t  triệển,  rầế t  khôớ  quầ lầự i.  Cuù ng vớớ i
tiệến bôôự  cuở ầ côô ng cuự  hiệôựn đầự i hôầớ , điệầu nầùý đệầu biự phầớ  bôở ,
víù vầôự ý nhầôn chuở ng liệần cầùng ngầùý cầùng hôẫ n tầự p, việôự c nầùý
sệữ  đệm  đệến  hầôự u  quầở  nghiệôm  trôự ng.  Đựớng  nhiệôn  tôô i
khôô ng giầởng nhựữ ng điệầu nầùý nựữ ầ, nghíữầ lầù  phíớầ trệôn kiầ
khôô ng thựù ầ nhầôự n lôầự i nhầôn chuở ng nầùý.

Vầến đệầ  tôô i vựù ầ giầởng lầù  nhầôn chuở ng vầù  bệôn trệôn lầù  côớ
quần hệôự  đôế i ựớ ng, ngựớù i dầ trầắng ớở  bệôn trệôn, ớở  trông thệế
giớớ i nầùý, trông vuữ  truự  nầùý, ngựớù i dầ trầắng chiệếm môôự t bôôự
phầôự n nhôở  cuở ầ vuữ  truự , môôự t bôôự  phầôự n rầế t nhôở , đôớ  chíớnh lầù  thệế
giớớ i  thiệôn quôế c  cuở ầ  hôự .  Côù n  ngựớù i  dầ vầùng vầù  thệế  giớớ i
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Phầôự t,  thệế  giớớ i  Đầự ô  vôô  cuù ng  nhiệầu,  dựớù ng  nhự  ớở  khầắp
trông cầở  vuữ  truự  nầùý,  Phầôự t  Nhự Lầi  nhiệầu  nhự cầớ t  sôô ng
Hầằng, vôô  cuù ng nhiệầu, vôô  cuù ng lớớ n, híùnh tựớự ng giôế ng nhự
nhầôn chuở ng lôầự i ngựớù i dầ vầùng đầặự c biệôự t  nhiệầu trông vuữ
truự  nầùý,  víù  vầôự ý  nôớ i  lầù  nhầôn chuở ng trệôn dựớớ i  lầù  đôế i  ựớ ng.
Jệsus nôớ i ‘Cầớ c côn khôô ng đựớự c truýệần sầng phựớng Đôô ng’
côớ  nghíữầ lầù , ‘Hôự  khôô ng thuôôự c vệầ  chuớ ng tầ’. Jệsus nôớ i khôô ng
đựớự c  truýệần sầng phựớng Đôô ng,  tôô i  cuữ ng phầớ t  hiệôựn  rầ
rầằng trông thiệôn quôế c cuở ầ Jệsus khôô ng côớ  ngựớù i phựớng
Đôô ng. Rầế t  đầớng buôầ n! Đệến thớù i  cầôự n đầự i,  côn ngựớù i đệầu
khôô ng nghệ lớù i Chuớ ầ cuở ầ míùnh nựữ ầ, ngựớù i phựớng Đôô ng
cuữ ng khôô ng nghệ lớù i cuở ầ Phầôự t nựữ ầ, víù vầôự ý côn ngựớù i lầùm
chô sựự  việôự c lôầự n lệôn. Tôô i cuữ ng phầớ t hiệôựn trông thệế  giớớ i cuở ầ
Phầôự t trựớớ c đầôý khôô ng côớ  ngựớù i dầ trầắng, nhựng mầù , tôô i
hôô m nầý truýệần  điệầu  nầùý  tầự i  sầô lầự i  truýệần  chô ngựớù i
phựớng Tầôý? Bớở i víù  điệầu tôô i truýệần lầù  Lýớ  cuở ầ vuữ  truự ,  Lýớ
cuở ầ cầở  vuữ  truự . Ngựớù i dầ trầắng hệẫ  tu luýệôựn xuầế t lầi trông
Đầự i Phầớp cuở ầ tôô i, tựớng lầi tu thầùnh rôầ i híùnh dầớng thầôn
thệể  cuở ầ hôự  vầù  híùnh thựớ c tu luýệôựn cuở ầ hôự  đệầu lầù  giôế ng vớớ i
chuở ng híùnh thầớ i  ngựớù i  cuở ầ  thiệôn quôế c  cuở ầ  Jệsus,  hôự  tu
thầùnh thíù sệữ  nhự thệế . Côù n ngựớù i dầ vầùng tu thầùnh lầù  híùnh
tựớự ng cuở ầ Phầôự t bệôn nầùý. Víù vầôự ý ngựớù i hầi bệôn tôô i đệầu côớ
thệể  đôôự  đựớự c. Bớở i víù Phầớp đựớự c truýệần nầùý đầữ  rầế t lớớ n, tôô i
bầở ô chự viự nầùý…, tựù  trựớớ c đệến nầý chựầ tựù ng mớở  rầ cầớnh
cựở ầ lớớ n nhự thệế  nầùý, nhựng cuữ ng lầù  côớ  nguýệôn nhầôn.

Đệ tử: Thầy nói vấn đề con lai là như thế nào?
Sự phuự : Vầến đệầ  côn lầi mầù  tôô i vựù ầ giầởng luớ c nầữý lầù  đầữ

nôớ i thiệôn cớ chô nhầôn lôầự i, chựớ  khôô ng phầở i chuớ ng tầ phầở i
nhự thệế  nầùô. Tôô i nôớ i tôô i lầùm môôự t việôự c lớớ n hớn, ngựớù i lầi
tôô i cuữ ng côớ  thệể  đôôự , nhựng chíở trông thớù i kýù  nầùý, tôô i côớ  thệể
đôôự  hôự . Ngựớù i phựớng Đôô ng vầù  ngựớù i phựớng Tầôý mầặự c duù
đệầu ớở  trệôn Trầớ i Đầế t, Tầôý phựớng vầù  Đôô ng phựớng côớ  ngầặn
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cầớ ch môôự t thựớ , côn ngựớù i khôô ng biệế t. Môự i ngựớù i biệế t rầằng
ngựớù i  phựớng Đôô ng giầởng,  chựữ  “cựở u”,  ầôm nầùý hầý, bệần
lầôu; ầôm “bầớ t” lầù  “phầớ t”, phầớ t tầù i, thựự c sựự  cuữ ng côớ  thệể  khớở i
đôô i  chuớ t tầớ c duự ng. Ngầý cầở  nhựữ ng thựớ  xệm phông thuýở,
xệm  điựầ  lýớ,  v.v.,  mầù  ngựớù i  phựớng  Đôô ng  duù ng,  chự  viự
mầng sầng phựớng Tầôý thíù  khôô ng duù ng đựớự c, khôô ng côớ
tầớ c duự ng, đôế i vớớ i ngựớù i dầ trầắng khôô ng côớ  tầớ c duự ng. Mầù
ngựớù i dầ trầắng giầởng nầùô lầù  chiệôm tinh, hiệôựn tựớự ng nầùý
khầớ c,  đôế i  vớớ i  ngựớù i  phựớng  Đôô ng  cuữ ng  khôô ng  côớ  tầớ c
duự ng, côớ  ngựớù i cầởm thầếý côớ  tầớ c duự ng, đôớ  lầù  chự viự  cầởm
thầếý côớ  tầớ c duự ng, thựự c rầ khôô ng côớ  tầớ c duự ng. Tầự i sầô vầôự ý?
Bớở i víù sinh quýệển cuở ầ ngựớù i dầ trầắng, bệôn trông đôớ  côớ  tôầ n
tầự i nhầôn tôế  vầôự t chầế t đầặự c thuù  cầếu thầùnh cuở ầ khôô ng giần cuở ầ
bầởn  thầôn  hôự ,  côù n  trông sinh quýệển  cuở ầ  ngựớù i  phựớng
Đôô ng côớ  tôầ n tầự i vầôự t chầế t đầặự c thuù  cầếu thầùnh cuở ầ sinh mệôựnh
cuở ầ  hôự .  Bệôn  trông  cầếu  thầùnh  sinh  mệôựnh  ngựớù i  lầù  côớ
nhựữ ng  thựớ  đôớ  xuýệôn  suôế t,  víù  thệế  hầi  bệôn  khôô ng  giôế ng
nhầu. Ngựớù i tầ sầu khi lầi vớớ i nhầu, chự viự thầếý đựớ ầ trệở
hôự  sinh rầ lầù  côn lầi, nhựng, ớở  giựữ ầ sinh mệôựnh cuở ầ đựớ ầ trệở
nầùý côớ  giầớn cầớ ch, sầu khi phầôn khầi ầnh tầ chíớnh lầù  khôô ng
kiệôựn tôầùn vệầ  cớ thệể  vầù  lýớ  tríớ, lầù  ngựớù i côớ  thầôn thệể  khôô ng
kiệôựn tôầùn. Khôầ hôự c hiệôựn đầự i đệầu biệế t, đớù i sầu sệữ  kệớm đớù i
trựớớ c, víù thệế  ầnh tầ sệữ  tầự ô thầùnh trầự ng thầớ i nhự thệế  nầùý.
Đựớng nhiệôn ngựớù i nầùý nệếu tu luýệôựn, thíù tôô i côớ  thệể  lầùm,
tôô i côớ  thệể  xựở  lýớ. Ngựớù i thựớù ng khôô ng tu thíù khôô ng thệể  tuýù
tiệôựn lầùm.

Đệ tử: Khi con làm động tác ‘xung’ trong luyện công,
cảm thấy tay nóng lên. Con cảm thấy bất cứ công pháp
nào cũng không như thế. Khi con luyện công, dường như
con chính là Bồ Tát vậy, cảm thấy duy ngã độc tôn, vậy có
đúng không?
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Sự  phuự :  Khi  chự  viự  luýệôựn  côô ng,  ýớ  niệôựm  nầùô  cuữ ng
khôô ng đựớự c chô thệôm. Mầôự t tôô ng tu thệế  nầùý: ‘Tầ chíớnh lầù
Phầôự t’.  Bầởn thầôn ầnh tầ khôô ng phầở i,  nhuự c  thệể  ầnh tầ đầữ
biệến  đôể i  chựầ?  Chựầ  biệến  đôể i.  Tu  thầùnh  rôầ i  tựớng  lầi
[ngựớù i] biệến đôể i lầù  ầi? Lầù  phôớ  nguýệôn thầần. Bớở i víù khi tôô i
truýệần  Phầớp  nầùý,  tôô i  đầữ  nôớ i  vớớ i  chự  viự  rôầ i,  tôô i  đôôự  chuở
nguýệôn  thầần.  Vầôự ý  nệếu  phôớ  nguýệôn  thầần  cuở ầ  chự  viự  tu
thầùnh rôầ i, chự viự  vầẫn phầở i ớở  trông luự c đầự ô luầôn hôầ i, khi
hầi bệôn sinh mệôựnh phầôn khầi, chự viự cuữ ng khôô ng biệế t gíù
cầở . Tầý nôớ ng lệôn lầù  bíùnh thựớù ng.

Đệ tử: Tu luyện Đại Pháp một chút ý niệm cũng không
được thêm vào đúng không?

Sự phuự : Khôô ng côớ  bầế t cựớ  hôầự t đôôự ng ýớ  niệôựm nầùô, bầế t
cựớ  ýớ  niệôựm nầùô đệầu lầù  chầếp trựớớ c.

Đệ tử: Con có hai câu hỏi: Một là vấn đề mà Thầy vừa
giảng về người phương Đông và người phương Tây, nếu
trước đây có rất nhiều người vốn là người phương Đông,
chuyển sinh đầu thai thành người phương Tây thì làm thế
nào?

Sự phuự : Thệế  thíù khôô ng sầô. ỞỞ  đầôý côớ  hầi tíùnh huôế ng:
Nệếu ngựớù i nầùý khôô ng phầở i đệến côớ  muự c đíớch, vầôự ý lầù  ầnh tầ
thuầôự n thệô sựự  biệến hôầớ  cuở ầ thầôn thệể  nầùý, ngựớù i mầù  chuớ ng
tôô i biệến đôể i chíớnh lầù  ngựớù i nầùý; nệếu lầù  đệến côớ  muự c đíớch
thíù đôớ  lầù  môôự t chuýệôựn khầớ c, đôớ  lầù  môôự t lôầự i tíùnh huôế ng khầớ c.

Ngôầù i  rầ nôớ i vớớ i môự i ngựớù i,  tuýệôn truýệần Phầớp nầùý
cuữ ng cầần chuớ  ýớ  phựớng phầớp môôự t chuớ t. Ánh tầ côớ  hựớ ng
thuớ , thíù ầnh tầ đệến hôự c, vầôự ý thíù chự viự cuữ ng tíớch côô ng đựớ c,
đầôý cuữ ng lầù  việôự c côô ng đựớ c vôô  lựớự ng. Nhựng côớ  môôự t điệểm,
ngựớù i tầ khôô ng muôế n hôự c, chự viự cựớ  khuýệến khíớch ngựớù i
tầ hôự c, kệớô ngựớù i tầ đệến hôự c, thíù tôô i nôớ i rầằng khôô ng tôế t.
Bớở i  víù  ầnh tầ khôô ng muôế n tu Phầôự t,  Phầôự t  lầếý ầnh tầ vầùô
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cuữ ng chiựu thôô i. Côn ngựớù i muôế n đầắ c gíù, cầầu gíù, lầù  dô bầởn
thầôn côn ngựớù i quýệế t điựnh. Khuýệến thiệôựn, khuýệến thiệôựn,
chự viự  côớ  thệể  nôớ i  vớớ i  ầnh tầ,  nhựng khôô ng thệể  lôô i  kệớô
ngựớù i tầ, điệểm nầùý tôô i nôớ i vớớ i môự i ngựớù i, chuớ ng tầ khôô ng
cựớữ ng cầầu bầế t kýù  ầi đệến hôự c. Hớn nựữ ầ, phuự  đầự ô việôn hầý
lầù  ngựớù i  phuự  trầớ ch  tựớng  lầi  chuớ ng  tầ,  khi  lầùm  việôự c,
khôô ng  đựớự c  duù ng  phựớng  phầớp  thệô  híùnh  thựớ c  hầùnh
chíớnh. Môự i  ngựớù i đệầu lầù  ngựớù i tu luýệôựn,  víù  vầôự ý díữ  Phầớp
phuự c nhầôn. Môự i ngựớù i đệầu đầng hôự c Phầớp, phuự  đầự ô việôn
côớ  chôẫ  nầùô lầùm khôô ng tôế t, chôẫ  nầùô lầùm khôô ng đuớ ng, thíù
hôự c việôn nhíùn thầếý nôớ i tầôm tíớnh cuở ầ chự viự chôẫ  nầùô chôẫ
nầùô côớ  vầến đệầ . Víù vầôự ý vớớ i việôự c mầù  hôự  lầùm sầi, môự i ngựớù i sệữ
khôô ng lầùm. Tầự i sầô vầôự ý? Bớở i víù môự i ngựớù i đệầu đầng hôự c
Phầớp, chựớ  khôô ng phầở i lầù  cầặn cựớ  thệô quần niệôựm cuở ầ bầởn
thầôn chự viự,  đệầu chiệểu thệô ýệôu cầầu cuở ầ Phầớp mầù  lầùm.
Đựớng nhiệôn chuớ ng tôô i  cuữ ng đôế i  đầữ i vớớ i chự viự  cuù ng lầù
nhự thệế , chự viự muôế n hôự c thíù hôự c, chự viự khôô ng muôế n hôự c
thíù chự viự cựớ  đi, chuớ ng tôô i sệữ  khôô ng lầùm hầự i bầế t kýù  ầi. Chự
viự nôớ i tôô i khôô ng muôế n hôự c nựữ ầ, khôô ng hôự c thíù khôô ng hôự c
nựữ ầ, nệếu chự viự muôế n hôự c, chự viự muôế n tu, thíù chuớ ng tôô i
sệữ  côớ  trầớ ch nhiệôựm vớớ i chự viự, bầởô đầởm côớ  thệể  lầùm đựớự c.
Vệầ  híùnh thựớ c thíù lầù  lới lôở ng, nhựng tu Phầôự t lầù  nghiệôm tuớ c.
Bớở i  víù  chuớ ng  tầ  khôô ng  thệể  đệể  Phầớp  lớớ n  nhựớù ng  nầùý,
nghiệôm tuớ c  nhựớù ng nầùý,  đệể  ÔÔ ng côớ  môôự t  chuớ t  thiệôn  sầi
nầùô. Liựch sựở  xựầ nầý chựầ tựù ng truýệần điệầu lớớ n nhự thệế
nầùý chô ngựớù i, chự viự hiệôựn nầý ngôầ i đầôý, cầởm thầếý tôô i tớớ i
môôự t cầớ ch tựự  nhiệôn, giôế ng nhự [nghệ] ngựớù i tầ nôớ i tôô i liệần
tớớ i.  Nôớ i  chô chự viự  biệế t,  rầế t  côớ  thệể  lầù  chự viự  côớ  duýệôn
phầôự n, khôô ng chựù ng luớ c nầùô đôớ  đầữ  tầự ô thầùnh cớ duýệôn nầùý.
Vôô  duýệôn vôô  cớớ  đệến lầù  rầế t íớt.  Tôô i nghíữ môự i ngựớù i côớ  hôở i
tiệếp cuữ ng khôô ng côù n gíù. Nhựữ ng gíù chự viự cầần hôở i đệầu đựớự c
giầở i đầớp trông Phầớp.
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Đệ tử: Chính là vấn đề tu luyện bất nhị pháp môn, con
nghĩ nếu có người học Pháp Luân Đại Pháp, có thể học
thêm những thứ khác, còn có một số thuật số truyền thống
khác…

Sự phuự :  Tu Phầôự t  lầù  môôự t  vầến đệầ  nghiệôm tuớ c,  khôô ng
phầở i  lầù  nôớ i  chự viự  khôô ng thệể  nghiệôn cựớ u Chu diựch,  bầớ t
quầớ i. Tôô i nghíữ, thớù i giần tu luýệôựn côớ  hầự n, côớ  thớù i giần thíù
nệếu chự viự duù ng thớù i giần đôớ  đệể  nghiệôn cựớ u Phầớp Luầôn
nầùý chô rôữ  thíù thầôự t quầớ  tôế t, cầớ i gíù thíù cuữ ng khôô ng lớớ n bầằng
ÔÔ ng. Lýớ  cuở ầ bầớ t quầớ i, vầù  rầế t nhiệầu thuầôự t sôế  khầớ c mầù  xầữ  hôôự i
ngựớù i thựớù ng hiệôựn nầý biệế t đựớự c, khôô ng hệầ  vựớự t quầ hệôự
Ngầôn Hầù . Mầù  vuữ  truự  nầùý lớớ n đệến mựớ c chự viự cuữ ng khôô ng
biệế t lớớ n nhựớù ng nầùô. Bầ nghíùn vuữ  truự  giôế ng nhự vuữ  truự
nầùý cuở ầ chuớ ng tầ, cầếu thầùnh môôự t vuữ  truự  lớớ n hớn. Bầ nghíùn
vuữ  truự  ớở  phầự m vi lớớ n hớn, cầếu thầùnh môôự t vuữ  truự  phầự m vi
lớớ n  hớn  nựữ ầ,  chự  Thầần  chự  Phầôự t  trông  đôớ  nhiệầu  đệến
khôô ng thệể  đệếm đựớự c.  Hệôự  Ngầôn Hầù  kiầ đầớng kệể  gíù?  Rầế t
nhôở . Ngựớù i hôự c Đầự i Phầớp, chự viự nghíữ xệm, Phầớp lớớ n thệế
nầùý truýệần chô chự viự, tôô i cầởm thầếý khôô ng cầần ngựớù i tu
luýệôựn hầô phíớ  tinh lựự c [vầùô nhựữ ng thựớ  kiầ]. Nhựng nệếu
chự viự hôự c chuýệôn ngầùnh đôớ , thíù tôô i cuữ ng khôô ng phầởn đôế i,
bớở i víù đầôý lầù  hôự c vầến nới ngựớù i thựớù ng, vầôự ý thíù chự viự cựớ
hôự c. Chự viự  nôớ i rầằng lầù  sớở  thíớch bệôn ngôầù i. [Thệế  thíù] tôô i
nghíữ chự viự tôế t nhầế t thu cầớ i tầôm nầùý lầự i! Tôô i cầần côớ  trầớ ch
nhiệôựm vớớ i chự viự, tu Phầôự t lầù  nghiệôm tuớ c. Chô nệôn chự viự
tôế t nhầế t duù ng tinh lựự c cuở ầ míùnh đệể  nghiệôn cựớ u Phầớp nầùý,
chự viự  sệữ  thu đựớự c lớự i  íớch vôô  biệôn, bầế t  kýù  hôự c vầến nầùô
cuữ ng khôô ng thệể  sô sầớnh vớớ i Phầớp.

Côù n nhự muôế n ‘lầùm thầần lầùm quýở ’ trông xầữ  hôôự i ngựớù i
thựớù ng, thíù tôô i nôớ i thệế  cầùng khôô ng nệôn. Bớở i víù nhựữ ng thựớ
linh thệể  thầếp kiầ đệầu lầù  quýở. Chự viự cầầu nhựữ ng thựớ  đôớ , côù n
cầớ ch Phầôự t  Phầớp nầùý cuở ầ chuớ ng tôô i  xầ đệến nhựớù ng nầùô!
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Hớn nựữ ầ,  đôớ  đệầu  lầù  nhựữ ng thựớ  tầù ,  lầù  quýở.  Côù n côớ  tôầớn
quầớ i, trông sầớ ch tôô i đầữ  giầởng chi tiệế t vầến đệầ  nầùý rôầ i. Muôế n
tu luýệôựn, chíớnh lầù  môôự t vầến đệầ  nghiệôm tuớ c. Khi môôự t ngựớù i
côớ  nầặng lựớự ng, lớù i ầnh tầ nôớ i rầ, đệầu côớ  thệể  điựnh chầắ c việôự c
đôớ . Bớở i víù việôự c cuở ầ ngựớù i thựớù ng lầù  khôô ng ôể n điựnh, khôô ng
chựù ng khôô ng phầở i lầù  thệế  nầùý, chự viự xệm chô ngựớù i tầ lầù
nhự thệế  nầùý, chự viự vựù ầ nôớ i, thíù thầùnh thầôự t, chự viự đầữ  lầùm
việôự c xầếu. Chô nệôn, lầù  môôự t ngựớù i tu luýệôựn phầở i côớ  ýệôu cầầu
tiệôu chuầển cầô hớn, chự viự  lầùm việôự c xầếu, vầôự ý thíù  khôô ng
phầở i lầù  việôự c bíùnh thựớù ng đầôu. Tôô i thầnh lýớ  thầôn thệể  chô
chự viự,  chíớnh víù  thầếý chự viự  muôế n tu thíù  chuớ ng tôô i  lầùm.
Nệếu chự viự muôế n tu luýệôựn, chự viự hầữý vựớ t bôở  nhựữ ng thựớ
nầùý, thuầần tiựnh, kiệần tiựnh mầù  tu luýệôựn lầù  tôế t nhầế t.

Đệ tử: Con có một gánh nặng tư tưởng, hôm nay có
duyên phận tốt thế này, có thể học Pháp Luân Đại Pháp.
Con thấy trong cuốn [Chuyển Pháp Luân] quyển hai nói,
đời này tu không thành còn có thể phát nguyện đời sau
tiếp tục tu. Nhưng mục đích thực sự của con là muốn đạt
đến tu viên mãn. Nhưng tuổi của con hiện nay lớn rồi thì
làm thế nào?

Sự phuự : Ngựớù i lớớ n tuôể i côớ  tôầ n tầự i vầến đệầ  nầùý. Chíớnh lầù
côô ng  nầùý  cuở ầ  chuớ ng  tầ  mầặự c  duù  tu  rầế t  nhầnh,  [nhựng]
nhựữ ng nầặm côù n lầự i cuở ầ cuôôự c đớù i viự ầếý côớ  đuở  đệể  tu luýệôựn
hầý khôô ng? Nghiệôm tuớ c mầù  nôớ i, đôế i vớớ i bầế t kýù  ầi đệầu đuở ,
tuôể i lớớ n bầô nhiệôu cuữ ng nhự nhầu. Nhựng côớ  môôự t điệểm,
ngựớù i  bíùnh  thựớù ng  chuớ ng  tầ  khôô ng  nầắm  chầắ c  đựớự c,
miệôựng chự viự nôớ i côớ  thệể  nầắm chầắ c đựớự c, chự viự thựự c chầế t
vầẫn lầù  khôô ng nầắm chầắ c, bớở i víù  chự viự  chựầ tu đệến cầởnh
giớớ i cầô nhự thệế , tầôm cuở ầ chự viự chựầ đầự t đệến tiệôu chuầển
cầô nhự thệế ,  víù  vầôự ý chự viự  khôô ng nầắm chầắ c đựớự c. Côô ng
nầùý cuở ầ chuớ ng tầ lầù  tíớnh mệôựnh sông tu, vựù ầ tu luýệôựn vựù ầ
cầở i biệến thầôn thệể  cuở ầ chự viự, kệớô dầù i sinh mệôựnh cuở ầ chự
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viự. Tíớnh mệôựnh sông tu, vựù ầ luýệôựn vựù ầ kệớô dầù i, vựù ầ luýệôựn
vựù ầ kệớô dầù i, ngựớù i lớớ n tuôể i đệến mầếý vệầ  mầặự t lýớ  luầôự n mầù
giầởng, nghiệôm tuớ c mầù  nôớ i đệầu đuở  duù ng. Nhựng côớ  môôự t vầến
đệầ , lầù  sinh mệôựnh đựớự c kệớô dầù i lầù  phầở i 100% duù ng đệể  tu
luýệôựn, khôô ng phầở i lầù  đệể  sinh tôầ n nới ngựớù i thựớù ng. Vầôự ý viự
ầếý mầù  lầự i khôô ng biệế t sinh mệôựnh cuở ầ míùnh lầù  đựớự c kệớô dầù i,
viự ầếý lầự i khôô ng nầắm chầắ c, khôô ng thệể  100% chiệểu thệô ýệôu
cầầu cuở ầ ngựớù i tu luýệôựn mầù  lầùm, thíù  viự  ầếý luôô n luôô n đôế i
mầặự t  vớớ i nguý hiệểm sệữ  quầ đớù i, đầôý lầù  vầến đệầ  mầù  ngựớù i
tuôể i rầế t cầô đôế i mầặự t.

Nhựng nệếu viự ầếý thựự c sựự  khôô ng tu thầùnh, khôô ng tinh
tầến, thíù viự ầếý chíở côớ  thệể  côớ  bầ hựớớ ng đi nhự thệế  nầùý: Môôự t
lầù , đớù i sầu tiệếp tuự c tu. Phầớp thầôn cuở ầ tôô i sệữ  côi sôớ c, kệể  cầở
chuýệển sinh cuữ ng côi sôớ c, chuýệển sinh đệến nhầù  nầùô côớ  thệể
đầắ c Phầớp, cầớ i nầùý đệầu phầở i ần bầù i. Côù n côớ  môôự t hựớớ ng nựữ ầ,
chự viự cuữ ng khôô ng muôế n tu nựữ ầ, nhầôn lôầự i quầớ  khôể  rôầ i, tu
đệến tầầng nầùô thíù đi tầầng đôớ . Vầôự ý chự viự xuầế t khôở i tầm giớớ i
rôầ i,  chự viự  đệến  tầầng trớù i  ngôầù i  tầm giớớ i  đôớ  lầùm chuớ ng
sinh; chự viự  chựầ rầ khôở i tầm giớớ i thíù  ớở  trông tầm giớớ i,
lầùm thiệôn nhầôn trông tầầng trớù i đôớ . Nhựng trông tầm giớớ i,
quầững chựù ng nầặm trầặm nầặm, bầ trầặm nầặm, thíù vầẫn phầở i
luầôn hôầ i xuôế ng, chầẳng quầ lầù  dựù ng ớở  đôớ  hựớở ng phuớ c mầếý
trầặm nầặm, đầôý lầù  môôự t vầến đệầ . Côù n môôự t cầớ i nựữ ầ, côớ  ngựớù i
thựự c sựự  tu rầế t tôế t, nhựng, vầẫn chựầ đầự t đệến tiệôu chuầển,
bớở i víù lýớ  giầở i đôế i vớớ i Phầớp hôầặự c lầù  côớ  môôự t vầù i côế ng hiệến
đầặự c biệôự t, côớ  thệể  đệến thệế  giớớ i Phầớp Luầôn lầùm chuớ ng sinh
cuở ầ thệế  giớớ i Phầớp Luầôn, cuữ ng lầù  ngôầù i tầm giớớ i khôô ng cầần
luầôn hôầ i.  Điệầu đôớ  đựớng nhiệôn lầù  tôế t.  Tầế t  nhiệôn sôế  nầùý
tựớng đôế i íớt, ýệôu cầầu tựớng đôế i nghiệôm khầắc. Nhựng viự ầếý
khôô ng  phầở i  lầù  Phầôự t,  cuữ ng  khôô ng  phầở i  lầù  Lầ  Hầớn,  cuữ ng
khôô ng phầở i lầù  Bôầ  Tầớ t, viự ầếý chíớnh lầù  chuớ ng sinh trầặm hôự
cuở ầ thệế  giớớ i Phầớp Luầôn. Víù vầôự ý cầớ i nầùý chíớnh lầù  nhự thệế .
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Thựự c tệế  đầắ c đựớự c Phầớp rôầ i, cớ duýệôn tu Phầôự t cuở ầ chự viự
đầữ  đựớự c giệô trôầ ng rôầ i.

Đệ tử: Con có một câu hỏi, tầng thứ của người ta phân
biệt như thế nào?

Sự Phuự : Tôô i giầởng cầôu nầùý, tôô i giầởng rầằng thựớự ng sýữ
vầặn Đầự ô cầần nhi hầùnh chi, tôô i  lầếý lớù i  giầởng cuở ầ Lầữô Tựở ,
trung sýữ  vầặn Đầự ô, nhựớự c tôầ n nhựớự c vông; hầự  sýữ  vầặn đầự ô,
đầự i tiệếu chi. Côớ  nghíữầ lầù  gíù? Thựớự ng sýữ  vầặn Đầự ô chíớnh lầù
ngựớù i nầùý, vựù ầ nghệ thầếý việôự c tu luýệôựn, liệần lầôự p tựớ c muôế n
tu, viự ầếý cuữ ng tin, ngựớù i thệế  nầùý rầế t khôớ  gầặự p đựớự c, [côớ  cớ
duýệôn] lầù  lầôự p tựớ c lệôn, tu môôự t mầự ch đệến tầôự n cuù ng, đầôý lầù
thuôôự c vệầ  thựớự ng sýữ. Thựớự ng sýữ  vầặn Đầự ô, cầần nhi hầùnh chi.
Trung sýữ  vầặn Đầự ô, nhựớự c tôầ n nhựớự c vông. Côớ  nghíữầ lầù  gíù?
Chíớnh lầù  thầếý môự i ngựớù i đệầu đệến hôự c, tầ cuữ ng hôự c thệô,
duù  sầô cuữ ng cầởm thầếý rầế t  tôế t.  Nhựng khi bầôự n  rôôự n,  gầặự p
phầở i việôự c buù  đầầu xuầế t hiệôựn ớở  nới ngựớù i thựớù ng, liệần quệôn,
duù  sầô thíù ngựớù i tầ khôô ng hôự c nựữ ầ thíù tầ cuữ ng khôô ng hôự c
nựữ ầ.  Hôự c  cuữ ng đựớự c,  khôô ng hôự c  cuữ ng đựớự c,  đầôý  gôự i  lầù
trung sýữ  vầặn Đầự ô, nhựớự c tôầ n nhựớự c vông, côớ  thệể  tu thầùnh,
cuữ ng côớ  thệể  tu khôô ng thầùnh. Tu thầùnh hầý tu khôô ng thầùnh
đệầu dô tựự  míùnh quýệế t điựnh. Hầự  sýữ  vầặn Đầự ô đầự i tiệếu chi. Kệở
hầự  sýữ  nầùý vựù ầ nghệ Đầự ô, cầớ i gíù lầù  tu luýệôựn chựớ , liệần cựớù i
hầ hầ,  đệầu  lầù  mệô  tíớn,  khôô ng tin.  Đựớng nhiệôn  hôự  cầùng
khôô ng thệể  tu,  chíớnh lầù  nhự thệế .  Côù n  nhự nôớ i  môẫ i  môôự t
ngựớù i côớ  thệể  tu cầô đệến đầôu, tôô i nghíữ chíớnh lầù  xệm cầớ i tầôm
kiầ cuở ầ bầởn thầôn côớ  thệể  chiựu đựự ng lớớ n đệến đầôu. Gầặự p phầở i
chuớ t phiệần phựớ c, chự viự vựù ầ rầ khôở i cựở ầ liệần khôô ng chiựu
đựớự c. Tôô i ớở  đầôý giầởng môự i ngựớù i đệầu cầởm thầếý điệầu nầùý
tôế t. Tu luýệôựn chíớnh Phầớp mầù , nầặng lựớự ng đệm thệô đệầu lầù
tựù  bi, ần hôầù , víù vầôự ý môự i ngựớù i ngôầ i đầôý đệầu cầởm thầếý rầế t
thôầở i mầớ i, muôế n nghệ tôô i giầởng. Tựớng lầi chự viự tu luýệôựn
cuữ ng thệế  nầùý, tu luýệôựn chíớnh Phầớp, cuữ ng thệế  nầùý. Nhựng
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chự viự  vựù ầ bựớớ c rầ khôở i  cựở ầ liệần khôô ng phầở i  lầù  chự viự
nựữ ầ,  môôự t  sôế  chầếp  trựớớ c  cuở ầ  ngựớù i  thựớù ng  lầự i  nôể i  lệôn
trông nầữô, hớn nựữ ầ côù n rầế t mầự nh mệữ , cầớ i gíù mầù  tu luýệôựn
hầý khôô ng tu luýệôựn,  lầự i  quệôn rôầ i,  tôô i  nghíữ  vầôự ý  lầù  khôô ng
đựớự c.

Đệ tử: Xin Thầy giảng thêm về tình huống con lai.
Sự phuự : Vệầ  côn lầi tôô i đầữ  giầởng rôầ i, tôô i chíở giầởng hiệôựn

tựớự ng xuầế t hiệôựn vầùô thớù i kýù  Mầự t Phầớp. Nệếu chự viự lầù  côn
lầi đựớng nhiệôn khôô ng trầớ ch chự viự, cuữ ng khôô ng thệể  trầớ ch
chầ mệự  chự viự,  duù  sầô cuữ ng lầù  hiệôựn tựớự ng hôẫ n lôầự n dô
nhầôn lôầự i  tầự ô thầùnh, xuầế t hiệôựn trầựng thầớ i nầùý. Ngựớù i dầ
vầùng vầù  ngựớù i dầ trầắng, côù n côớ  ngựớù i dầ đện, trệôn thiệôn
thựớự ng côớ  dầôn tôôự c đôế i ựớ ng. Vầôự ý thíù khôô ng phầở i lầù  dầôn tôôự c
kiầ cuở ầ viự ầếý, ngựớù i khôô ng thuôôự c viự ầếý, thíù viự ầếý thựự c sựự
khôô ng quầởn, đầôý lầù  sựự  thầôự t, khôô ng phầở i lầù  điệầu gíù tôô i giầởng
ớở  đầôý, tôô i nôớ i vớớ i môự i ngựớù i đệầu lầù  thiệôn cớ. Côn lầi đệầu lầù
xuầế t hiệôựn vầùô thớù i kýù  Mầự t Phầớp, cuữ ng khôô ng thệể  trầớ ch côn
ngựớù i. Môự i ngựớù i đệầu trôô i thệô dôù ng chầởý, ầi cuữ ng khôô ng
biệế t chầôn tựớớ ng, chíớnh lầù  quầ lầự i nhự thệế  nầùý. Nệếu chự viự
tu luýệôựn, thíù  tôô i sệữ  côớ  cầớ ch. Côù n nhự nôớ i chự viự đi thiệôn
quôế c nầùô, thíù chuớ ng tôô i cầần xệm xệm tíùnh huôế ng cuở ầ chự
viự, ớở  bôôự  phầôự n nầùô côù n nhiệầu thựớ  lựu lầự i thíù tôô i sệữ  đôầ ng hôầớ
nhiệầu chô chự viự, duù  sầô đi nựữ ầ chự viự chíở cầần tu, khôô ng
cầần  quầởn  nhựữ ng việôự c  nầùý,  đầắ c  Phầớp rôầ i  côù n sớự  gíù  nựữ ầ.
Trựớớ c  đầôý  tôô i  giầởng  Phầớp  đệầu  khôô ng  giầởng  điệầu  nầùý,
nhựng việôự c nầùý sớớ m muôôự n cuữ ng phầở i nôớ i chô côn ngựớù i.

Đệ tử: Nhân loại đều ăn chay không phải là rất tốt hay
sao?

Sự phuự : Khôô ng đựớự c, đôớ  lầù  chự viự  nghíữ  thệế ,  Trớù i đầữ
quý điựnh tiệôu chuầển cuôôự c sôế ng chô côn ngựớù i, chíở côớ  nhự
thệế  nầùý mớớ i lầù  ngựớù i. Bớở i víù nhiệôự t nầặng mầù  thiựt bôể  sung
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chô thầôn thệể  ngựớù i lầù  vựớự t quầ rầu, điệểm nầùý lầù  khầẳng
điựnh, nhựng tu luýệôựn lầù  môôự t chuýệôựn khầớ c.

Đệ tử: Con xin hỏi một chút, khi chúng ta luyện tĩnh
công,  có  tiêu  chuẩn  cụ  thể  của  tĩnh  hay  không?  Chủ
nguyên thần của người tu Đại Pháp cứ nghĩ bản thân, tu
luyện có ảnh hưởng đến nhập định hay không?

Sự phuự : Chuở  nguýệôn thầần vầù  chự viự nhầôự p điựnh lầù  hầi
việôự c khầớ c nhầu. Bần đầầu khôô ng thệể  tíữnh lầự i đựớự c. Tầự i sầô
ngựớù i tầ khôô ng tíữnh lầự i đựớự c? Bớở i víù tầôm chầếp trựớớ c cuở ầ
ngựớù i quầớ  nhiệầu, việôự c lầùm ầặn cuở ầ chự viự, việôự c hôự c tầôự p cuở ầ
chự viự, côô ng việôự c cuở ầ chự viự, mầôu thuầẫn giựữ ầ ngựớù i vớớ i
ngựớù i, côn cuở ầ chự viự côớ  bệôựnh, chầ mệự  cuở ầ chự viự khôô ng
ầi chầặm sôớ c, chuýệôựn thệế  giần, khôô ng côớ  gíù lầù  chự viự khôô ng
nghíữ đệến, cầớ i nầùô cuữ ng côớ  tíở lệôự  rầế t nầặự ng ớở  trông đầầu chự
viự. Môự i ngựớù i nghíữ xệm, chự viự nôớ i chự viự côớ  thệể  tíữnh lầự i
đựớự c khôô ng? Chự viự tớớ i đôớ  ngôầ i, chự viự nôớ i chự viự khôô ng
nghíữ, nhựng chuớ ng tựự  nhầởý rầ, víù vầôự ý cầớ ch gíù cuữ ng khôô ng
tíữnh lầự i đựớự c. Giôế ng nhự tôô i giầởng ớở  trông sầớ ch, chự viự nôớ i
miệôựng niệôựm Phầôự t hiệôựu lầù  côớ  thệể  tíữnh lầự i đựớự c, quầớn tầôm côớ
thệể  tíữnh lầự i đựớự c, hôầặự c lầù  đệếm sôế  côớ  thệể  tíữnh lầự i đựớự c, đệầu
khôô ng tíữnh lầự i đựớự c. Nôớ  lầù  môôự t lôầự i phựớng phầớp, nhựng
khôô ng khớở i tầớ c duự ng tuýệôự t đôế i. Chíở côớ  chự viự tựù  tựù  côi nhệự
tầôm chầếp trựớớ c, tầôm chầếp trựớớ c trông ngựớù i thựớù ng. Khi
côi nhệự , tựự  nhiệôn chự viự côớ  thệể  tíữnh lầự i đựớự c. Khi chự viự
thựự c sựự  tíữnh lầự i đựớự c, chự viự đầữ  ớở  cầởnh giớớ i rầế t cầô rôầ i.
Nhựng côớ  môôự t  điệểm, côớ  phầở i lầù  tu luýệôựn Phầớp Luầôn Đầự i
Phầớp giôế ng nhự hôầù  thựớự ng khôô ng, cầớ i gíù cuữ ng đệầu khôô ng
cầần nựữ ầ, cầớ i  gíù  vệầ  vầôự t  chầế t cuữ ng khôô ng côớ ? Khôô ng phầở i.
Chuớ ng tầ  tu luýệôựn  môôự t  cầớ ch phuù  hớự p  tôế i  đầ vớớ i  ngựớù i
thựớù ng, bớở i víù chự viự ớở  trông xầữ  hôôự i ngựớù i thựớù ng, chự viự
khôô ng thệể  đầặự c biệôự t, trệôn bệầ  mầặự t chự viự lầù  môôự t ngựớù i bíùnh
thựớù ng, víù vầôự ý phầở i phuù  hớự p tôế i đầ vớớ i ngựớù i thựớù ng mầù
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tu luýệôựn. Nệôn kệế t hôô n, ngựớù i trệở  tuôể i phầở i kệế t hôô n, chự viự
nệôn lầùm ầặn gíù,  lầùm quần chựớ c, điệầu nầùý đệầu khôô ng ầởnh
hựớở ng. Chuớ ng tôô i  giầởng môôự t  đầự ô lýớ,  ngựớù i nầùý trông xầữ
hôôự i ngựớù i thựớù ng môẫ i giầi tầầng đệầu côớ  mầôu thuầẫn cuở ầ nôớ ,
chuớ ng tầ vựớ t bôở  cầớ i  khung cuở ầ tôô n giầớô, Đầự ô giầ khôô ng
nhầởý xuầế t  lầi  đựớự c  Thầớ i  cựự c  cuở ầ  ÔÔ ng,  Phầôự t  giầớô  khôô ng
nhầởý xuầế t  lầi  khôở i  Lýớ  cuở ầ  ÔÔ ng,  víù  vầôựý,  chuớ ng tầ  vựớ t  bôở
giầởng Phầớp cuở ầ tôô n giầớô, chuớ ng tầ lầù  đầng giầởng Lýớ  cuở ầ cầở
vuữ  truự .

Chuớ ng tôô i phầớ t hiệôựn rầằng bầế t kệể  chự viự lầù  ngựớù i cuở ầ
giầi tầầng nầùô, bầế t kệể  chự viự lầùm việôự c gíù, ngựớù i lầùm côô ng
tầớ c gíù, chự viự đệầu côớ  thệể  tu luýệôựn. Tầự i sầô? Môôự t ngựớù i côô ng
nhầôn phôể  thôô ng, ầnh tầ víù sựự  ầếm nô cuở ầ míùnh, ầnh tầ sệữ
phầớ t sinh mầôu thuầẫn giựữ ầ ngựớù i vớớ i ngựớù i cuở ầ míùnh vầù
côô ng việôự c cuở ầ míùnh, vầôự ý thíù trông mầôu thuầẫn nầùý, ầnh tầ
lầùm môôự t ngựớù i tôế t nhự thệế  nầùô. Côù n môôự t nhầôn việôn vầặn
phôù ng bíùnh thựớù ng, cuữ ng lầù  môôự t việôn chựớ c, ầnh tầ ớở  giầi
tầầng  cuở ầ  míùnh,  lầùm  môôự t  ngựớù i  tôế t  nhự  thệế  nầùô,  giựữ ầ
ngựớù i vớớ i ngựớù i cuữ ng nầởý sinh trầnh đầếu lầẫn nhầu vệầ  lớự i
íớch. Cầớ c phựớng diệôựn, ầnh tầ lầùm môôự t ngựớù i tôế t thệế  nầùô
trông mầôu thuầẫn nầùý. [Mầù  nệếu] lầùm ôô ng chuở , ầnh tầ lầùm
ầặn nhự thệế  nầùô trông giầi tầầng cuở ầ míùnh, côự  xầớ t giựữ ầ ôô ng
chuở  vớớ i ôô ng chuở , giựữ ầ ngựớù i vớớ i ngựớù i, ầnh tầ lầùm môôự t
ngựớù i tôế t nhự thệế  nầùô. Ánh tầ cuữ ng côớ  tôầ n tầự i mầôu thuầẫn
cuở ầ míùnh. Lầùm tôể ng thôế ng cuữ ng đệầu giôế ng vầôự ý, ầnh tầ lầùm
tôể ng thôế ng, ầnh đầng lô lầắng víù quôế c giầ nầùý, ầnh tầ côớ  cầớ i
suôô n sệở , côớ  cầớ i khôô ng suôô n sệở , côớ  cầớ i lầùm thầùnh, côớ  cầớ i lầùm
khôô ng thầùnh, giựữ ầ cầớ c quôế c giầ côù n côớ  mầôu thuầẫn, víù thệế
ầnh tầ côớ  việôự c phầở i bầôự n tầôm. Ngựớù i tầ sôế ng lầù  nhự vầôựý, víù
vầôự ý trông môẫ i cầởnh giớớ i, chự viự đệầu khôô ng thôầớ t lý đựớự c
hôầ ng trầần, chự viự  đệầu khôô ng rớù i  khôở i  ngựớù i,  khôô ng thệể
thôầớ t lý xầữ  hôôự i,  víù  vầôự ý chự viự  đệầu côớ  mầôu thuầẫn tôầ n tầự i.
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Chự viự  ớở  trông nhựữ ng mầôu thuầẫn nầùý,  chự viự  lầùm môôự t
ngựớù i tôế t nhự thệế  nầùô, chự viự côớ  thệể  lầùm môôự t ngựớù i tôế t
thíù chự viự đầữ  vựớự t quầ ngựớù i thựớù ng.

Điệầu chuớ ng tôô i giầởng lầù  đầự ô lýớ  nầùý, khôô ng phầở i vựớ t bôở
nhựữ ng gíù  vầôự t  chầế t cuở ầ chự viự,  mầù  lầù  vựớ t bôở  cầớ i tầôm côn
ngựớù i.  Chự viự  lầùm ầặn lớớ n cuữ ng khôô ng sầô,  cuữ ng khôô ng
ầởnh hựớở ng đệến tu luýệôựn cuở ầ chự viự.  Chự viự  lầùm ầặn lớớ n,
đựớng nhiệôn tiệần kiệếm đựớự c nhiệầu, nhựng trông tầôm lầự i
khôô ng côi  tiệần nhự mệôựnh. Víù  chuớ t  lớự i  íớch nhôở  mầù  chầếp
trựớớ c tớớ i mựớ c khôô ng chiựu đựớự c, chự viự khôô ng hệầ  nhự thệế .
Nhầù  chự viự xầôý bầằng vầùng, trông tầôm chự viự khôô ng côớ , côi
rầế t nhệự . Đầôý chíớnh lầù  tiệôu chuầển ngựớù i tu luýệôựn chuớ ng tầ
ýệôu cầầu. Chự viự  lầùm quần lớớ n đệến đầôu cuữ ng côớ  thệể  lầùm
việôự c tôế t chô nhầôn dầôn, đầôý chíớnh lầù  tiệôu chuầển mầù  chuớ ng
tôô i ýệôu cầầu ngựớù i tu luýệôựn, lầù  nhự thệế  phầở i khôô ng? Chuớ ng
tầ nhầởý rầ khôở i tôô n giầớô mầù  giầởng nhựữ ng điệầu nầùý, chuớ ng
tôô i giầởng thựự c chầế t cuở ầ nôớ . Trông bầế t cựớ  hôầùn cầởnh nầùô
cuữ ng côớ  thệể  tu luýệôựn. Nhựng côớ  môôự t điệểm, tu luýệôựn trông
ngựớù i thựớù ng chíớnh lầù  trựự c tiệếp mầ luýệôựn tầôm ngựớù i. Víù
vầôự ý tầự i sầô tôô i giầởng thựự c sựự  đôôự  chự viự? Chíớnh lầù  víù chự viự
thựự c sựự  lầù  chíớnh míùnh đệầ  cầô chíớnh míùnh, thựự c sựự  chiựu ầớp
lựự c cuở ầ xầữ  hôôự i nầùý, chự viự đầng thựự c sựự  lầù  bầởn thầôn đệầ  cầô
bầởn thầôn, víù vầôự ý côô ng nầùý phầở i cầếp chô chự viự, chuớ ng tôô i
đôôự  chự viự.

Phôớ  nguýệôn thầần cuữ ng côớ  thệể  đầắ c côô ng, nhựng luớ c nầùô
cuữ ng lầù  hôôự  phầớp cuở ầ chự viự, Nôớ  cuữ ng côớ  thệể  tu thầùnh cuù ng
thệô chự viự.  Chự viự  đựù ng thầếý rầằng hôô m nầý tôô i  nôớ i  rầ
chuýệôựn nầùý, chự viự vầẫn chựầ nhầôự n thựớ c đựớự c cầô đệến thệế .
Tôô i bầở ô môự i ngựớù i nầùý, côớ  ngựớù i vầẫn đầng giầởng phựớng
phầớp tu luýệôựn khầớ c, rầằng côô ng nầùý nhự thệế  nầùô, côô ng kiầ
nhự thệế  nầùô, chự viự vầẫn khôô ng thệể  nhầôự n thựớ c đựớự c hầùm
nghíữầ cuở ầ lớù i mầù  tôô i vựù ầ giầởng! Hệế t thầởý cầớ c phựớng phầớp
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tu luýệôựn trông liựch sựở  đệầu lầù  đôôự  phôớ  nguýệôn thầần cuở ầ chự
viự chựớ  khôô ng đôôự  chự viự, khôô ng đôôự  chự viự! Tôô i tiệế t lôôự  môôự t
cầớ i mệô  tựù  thiệôn côể ! Tôô i phầở i rầế t khôớ  khầặn mớớ i côớ  thệể  giầởng
chuýệôựn nầùý rầ. Trựớớ c đầôý chự viự tu thệế  nầùô cuữ ng khôô ng
đôôự  chự viự, ngựớù i chự viự tu lầù  ầi? Chự viự tu suôế t môôự t đớù i,
chự viự  vầẫn phầở i  nhầôự p  luự c  đầự ô luầôn hôầ i,  đớù i  sầu chự viự
khôô ng biệế t chuýệển sinh thầùnh gíù, chự viự nôớ i xệm chự viự côớ
đầớng thựớng khôô ng!  Tầự i  sầô? Tôô n  giầớô  trựớớ c  đầôý  cuữ ng
vầôự ý, phựớng phầớp tu luýệôựn khầớ c cuữ ng vầôự ý, khôô ng đôôự  chuở
nguýệôn thầần nầùý. Bớở i víù hôự  chô rầằng chuở  nguýệôn thầần quầớ
lầù  khôớ  đôôự , quầớ  mệô  rôầ i. Tôô i giầởng thệế  nầùý, môự i ngựớù i côớ  thệể
cầởm thầếý minh bầự ch, vựù ầ rầ khôở i cựở ầ lầự i thíớch gíù lầùm nầếý,
trông lớự i íớch hiệôựn thựự c cuở ầ ngựớù i thựớù ng, hôự  lầự i tiệến nhầôự p
vầùô, ngựớù i trầnh kệở  đầếu, đầởm bầởô hôự  sệữ  nhự thệế . Víù thệế
chự Thầần thầếý rầằng côn ngựớù i quầớ  khôớ  đôôự . Nhựng ngựớù i
tôô i  đôôự  lầù  chự viự,  phôớ  nguýệôn thầần  cuở ầ  chự viự  cuữ ng gôự i
cuù ng tệôn vớớ i chự viự, đôầ ng thớù i tựù  thầi mệự  sinh rầ, đệầu lầùm
chuở  thầôn thệể  nầùý, chíở lầù  chự viự khôô ng biệế t sựự  tôầ n tầự i cuở ầ
Nôớ . Ngựớù i mầù  ngựớù i tầ đôôự  chíớnh lầù  Nôớ , xệm rầ đầng nôớ i
chuýệôựn vớớ i chự viự nhựng thầôự t rầ ngựớù i tầ lầù  nôớ i vớớ i Nôớ .
Côớ  luớ c chự viự hựữ u ýớ  vôô  ýớ  nôớ i rầ môôự t vầù i cầôu, nhựng, khôô ng
phầở i lầù  đầự i nầữô chự viự đầng nôớ i. Côớ  rầế t nhiệầu ngựớù i đầở  tôầự ,
đầở  tôầự  môôự t cầớ i lầù  khôô ng biệế t gíù nựữ ầ, ngôầ i lầù  ngôầ i hầằng mầếý
tiệếng đôầ ng hôầ . ÔÔ i, luớ c xuầế t điựnh ầnh tầ côù n rầế t vui, thầếý tầ
luýệôựn tôế t chựầ, ngôầ i môôự t cầớ i lầù  mầếý tiệếng đôầ ng hôầ , điựnh
truự  lầự i  đựớự c.  Quầớ  lầù  đầớng  thựớng!  Chự  viự  luýệôựn  côô ng
chựầ? Chự viự côớ  biệế t khôô ng? Tôầùn lầù  ngựớù i khầớ c luýệôựn.

Quầớ  khựớ  côớ  Đầự ô giầ víù đệể  tệô  liệôự t chuở  nguýệôn thầần chự
viự,  sầô chô phôớ  nguýệôn thầần côớ  thệể  tu luýệôựn,  bệùn khiệến
chự viự uôế ng rựớự u. Đầự ô giầ côớ  rầế t nhiệầu ngựớù i uôế ng rựớự u,
uôế ng đệến mựớ c lầùm bầởn thầôn sầý đi, cầớ i gíù cuữ ng khôô ng biệế t
nựữ ầ,  nguở  mớ mầùng,  ngựớù i  tầ  đựầ  phôớ  nguýệôn  thầần  đi
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luýệôựn côô ng. Đựù ng thầếý tôô i ớở  đầôý giầởng rầ thệế  nầùý, điệầu tôô i
giầởng  ầếý  lầù  cầớ i  mệô  thiệôn  côể .  Nầùô  lầù  phựớng phầớp  nầùý,
phựớng  phầớp  kiầ,  [đôớ  đệầu  lầù ]  víù  hôự  thầếý  ngựớù i  lầù  tu
khôô ng thầùnh, côớ  thệể  hôự  hầởô tầôm, tựù  thầôn thệể  chự viự  tu
xuầế t môôự t viự, chự viự cuữ ng côi nhự đầữ  tíớch đựớ c, đầữ  chiựu khôể ,
tuôể i thầnh xuầôn cuở ầ chự viự rôế t cuôôự c đầữ  dầùnh chô tôô n giầớô,
lầùm thệế  nầùô? Đớù i sầu cuữ ng chô chự viự chuýệển sinh thầùnh
môôự t phôớ  nguýệôn thầần ự? Cuữ ng côớ  thệể  nhự thệế . Tôô i thầếý cớ
hôôự i  đôớ  quầớ  xầ vớù i. Sầu đôớ  lầự i chô chự viự  tu luýệôựn? Điệầu
nầùý cuữ ng rầế t íớt. Nhựng côớ  ngựớù i mầù  hôự  sệữ  đầắ c phuớ c bầớô.
Phuớ c bầớô nhự thệế  nầùô? Lầùm quần lớớ n, phầớ t đầự i tầù i, lầùm ầặn
lớớ n, đớù i  sầu sệữ  lầùm nhự thệế .  Bớở i  víù  môôự t  đớù i  cuở ầ hôự  rôế t
cuôôự c cuữ ng đầữ  tíớch đựớ c, tíớch phuớ c. Tôô i nghíữ nhựữ ng ngựớù i
ngôầ i đầôý khôô ng ầi muôế n nhự vầôựý. Môẫ i lầần tôô i giầởng xông
điệầu nầùý, ngựớù i khầớ c lầự i đệầ  cầôự p vớớ i tôô i, lầù  côô ng nầùý nhự
thệế  nầùô, côô ng kiầ nhự thệế  nầùô, giầớô kiầ nhự thệế  nầùô, giầớô
nầùý nhự thệế  nầùô,  thíù  tôô i  cầởm thầếý ngôôự  tíớnh cuở ầ hôự  quầớ
thầếp. Môự i ngựớù i côớ  thệể  xệm đầặự c điệểm cuở ầ Phầớp Luầôn Đầự i
Phầớp chuớ ng tôô i, ớở  phíớầ trệôn đệầu côớ , môự i ngựớù i đệầu khôô ng
chuớ  ýớ, côi đôớ  lầù  cầôu nôớ i rầế t bíùnh thựớù ng, nôớ i quầ lầù  xông.
Đôớ  lầù  quý tầắ c cuở ầ vuữ  truự , trựớớ c đầôý chíớnh lầù  nhự vầôự ý.

Côớ  thệể  sầu khi chự viự đi rầ khôở i trựớù ng nầùý, sệữ  cầởm
thầếý thầôn thệể  rầế t thôầở i mầớ i, nhựng côớ  môôự t điệểm, cuù ng vớớ i
sựự  tu luýệôựn cuở ầ chự viự, cớ thệể  chự viự côù n cầởm thầếý khôô ng
thôầở i mầớ i. Tầự i sầô? Bớở i víù chự viự hầằng bầô nhiệôu đớù i đệầu
côớ  nghiệôựp lựự c. Nhựữ ng thựớ  cuở ầ tựù ng đớù i tựù ng đớù i ầếý khôô ng
thệể  đầểý  hệế t  rầ  nhự môôự t  cuự c,  thầùnh môôự t  cuự c  đầểý  rầ thíù
ngựớù i tầ khi đôớ  sệữ  chệế t. Víù vầôự ý nghiệôựp lựự c nầùý chuớ ng tôô i
bầù i xuầế t rầ dầần dầần, bầù i rầ tựù  trông thầôn thệể , víù thệế  chự viự
quầ môôự t đôầự n thớù i giần sệữ  cầởm thầếý thầôn thệể  rầế t khôớ  chiựu,
chô rầằng phầở i chầặng mầắc bệôựnh?! Tôô i nôớ i vớớ i môự i ngựớù i,
đôớ  khôô ng phầở i  lầù  bệôựnh. Nhựng biệểu hiệôựn rầ lầự i  vôô  cuù ng
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khôớ  chiựu, côớ  cầớ i rầế t nầặự ng, biệểu hiệôựn rầế t nầặự ng. Nhựng côớ
ngựớù i biệế t, ầnh tầ khôớ  chiựu môôự t cầớ i lầù  ầnh tầ vui, nôớ i Thầầý
quầởn míùnh,  đầng trựù  bệôựnh chô míùnh,  đầng tiệôu nghiệôựp
nầùý  chô  míùnh.  Côớ  ngựớù i  khôô ng  khôớ  chiựu  thầôn  thệể  vầù
khôô ng côớ  cầởm giầớ c, ầnh tầ lầự i lô lầắng vôô  cuù ng, Thầầý khôô ng
quầởn tôô i, sầô khôô ng tiệôu nghiệôựp? Nhựng thựớù ng thựớù ng
côớ  môôự t sôế  hôự c việôn mớớ i cầởm thầếý cớ thệể  míùnh hệẫ  khôô ng
thôầở i mầớ i, ầnh tầ liệần cầởm thầếý đầôý lầù  bệôựnh, uôế ng thuôế c
thôô i, ầnh tầ tựớở ng rầằng vựù ầ luýệôựn côô ng vựù ầ uôế ng thuôế c
thíù  tôế t hớn. Víù  chuớ ng tôô i nhíùn thầếý môôự t  đầự ô lýớ,  dô bệôựnh
việôựn lầù  khôô ng thệể  tiệôu nghiệôựp, bầớ c sýữ  khôô ng phầở i lầù  ngựớù i
tu luýệôựn, víù vầôự ý hôự  khôô ng côớ  uý đựớ c nầùý, hôự  chíở lầù  nhầôn
việôn kýữ  thuầôự t nới ngựớù i thựớù ng, hôự  chíở côớ  thệể  giuớ p chự viự
tiệôu trựù  đầu khôể  ớở  bệầ  mầặự t, đệm cầớ i bệôựnh nầùý lựu vầùô tầầng
sầôu.  Úôế ng  thuôế c  lầù  ầến  vầù ô  bệôn  trông  thầôn  thệể ,  tựớng
đựớng vớớ i tíớch tôầ n lầự i, trệôn bệầ  mầặự t khôô ng đầu khôể  nựữ ầ,
nhựng tíớch  tôầ n  vầùô  tầầng  sầôu  cuở ầ  thầôn  thệể .  Phầẫu  thuầôự t
cuữ ng nhự vầôự ý, víớ nhự môự c môôự t khôế i u, cầắ t bôở  khôế i u đôớ  đi,
hôự  chíở lầù  cầắ t bôở  cầớ i vầôự t chầế t bệầ  mầặự t nầùý thôô i, mầù  nguýệôn
nhầôn gầôý rầ bệôựnh thựự c sựự  lầù  ớở  khôô ng giần khầớ c, hôự  khôô ng
hệầ  đôôự ng đệến.  Víù  vầôự ý  bệôựnh nghiệôựp  lựự c rầế t  nghiệôm trôự ng
nầùý nôớ  sệữ  côù n phầớ t lầự i, côớ  cầớ i giôế ng nhự lầù  chựữ ầ khôở i rôầ i,
đớù i nầùý khôô ng tầớ i phầớ t, vầôự ý thíù đớù i sầu nôớ  sệữ  tíùm đệến, bớở i
víù nôớ  biự ầến vầùô tầầng sầôu, thệể  nầùô cuữ ng quầý trớở  rầ. Nghiệôựp
lựự c cuở ầ môôự t ngựớù i thíù phầở i trầở , chíớnh lầù  đầự ô lýớ  nầùý. Điệầu
chuớ ng tôô i lầùm ớở  đầôý lầù  tựù  bầởn nguýệôn sinh mệôựnh cuở ầ chự
viự, đầểý tôầùn bôôự  nhựữ ng thựớ  bầển thíởu cuở ầ chự viự rầ ngôầù i.
Nhựng khôô ng côớ  ầi lầùm việôự c nầùý, chíở côớ  tu luýệôựn mớớ i côớ
thệể  lầùm, chuớ ng tôô i  lầùm việôự c nầùý chô chự viự.  Nhựng môự i
ngựớù i nhầế t điựnh phầở i giựữ  vựữ ng tầôm tíớnh, khôô ng thệể  thầếý
thầôn thệể  vựù ầ khôớ  chiựu lầự i ầi dầ tôô i lầự i biự bệôựnh rôầ i. Vầôự ý chự
viự  biự  bệôựnh rôầ i  thíù  chự viự  sệữ  uôế ng thuôế c,  chuớ ng tôô i  cuữ ng
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khôô ng quầởn, bớở i  víù  tu luýệôựn lầù  dựự ầ vầùô ngôôự  tíớnh, khôô ng
cựớ ng nhầắc quý điựnh bầế t cựớ  sựự  việôự c gíù.  Chuớ ng tôô i khôô ng
nôớ i, rầằng chự viự duù  cầởm thầếý khôô ng thôầở i mầớ i, chự viự đệầu
khôô ng uôế ng thuôế c, khôô ng hệầ  [nôớ i thệế ].

Côớ  môôự t  vầù i  ngựớù i  hôự  khôô ng thệể  côi  míùnh lầù  ngựớù i
luýệôựn côô ng, hôự  chíở luýệôựn côô ng vầù  hôự  khôô ng hôự c Phầớp, hôự
việôự c  gíù  cuữ ng lầùm.  Chự viự  đựù ng thầếý  hôự  luýệôựn  côô ng rôầ i,
Phầớp thầôn cuở ầ tôô i cuữ ng khôô ng quầởn hôự . Khôô ng quầởn vầù  hôự
chíớnh lầù  ngựớù i thựớù ng, hôự  sệữ  mầắc bệôựnh.  Nệếu chuớ ng tôô i
quý điựnh khôô ng chô chự viự uôế ng thuôế c, chự viự khôô ng thệể
đôế i đầữ i bầởn thầôn thệô tiệôu chuầển cuở ầ ngựớù i tu luýệôựn, chự
viự vầẫn lầù  ngựớù i thựớù ng, đệến luớ c mầắc bệôựnh, chự viự nôớ i Lýớ
Hôầ ng Chíớ  khôô ng chô tôô i  uôế ng thuôế c, chô nệôn tôô i  khôô ng
nôớ i uôế ng hầý khôô ng uôế ng thuôế c, vầù  bầởn thầôn chự viự phầở i
thu xệếp. Vôế n lầù  khầởô nghiệôựm đôế i vớớ i chự viự, chự viự khôô ng
thệể  côi bầởn thầôn lầù  ngựớù i luýệôựn côô ng,  chự viự  vầẫn sệữ  côớ
bệôựnh, chíớnh lầù  đầự ô lýớ  nầùý. Chuớ ng tôô i chíở giầởng Lýớ  cuở ầ ÔÔ ng,
víù thệế  tôô i đầữ  nôớ i chô môự i ngựớù i rôầ i, tựù  nầý vệầ  sầu chự viự
nệếu muôế n tu luýệôựn, chự viự gầặự p phầở i thầôn thệể  khôô ng thôầở i
mầớ i, rầế t côớ  thệể  lầù  đầểý nghiệôựp đớù i trựớớ c cuở ầ chự viự rầ. Tôô i
thầếý côớ  ngựớù i chuýệển sinh rôầ i, mầếý chuự c đớù i, hầùng trầặm
đớù i,  môẫ i  đớù i  đệầu tôầ n tầự i  rầế t  nhiệầu rầế t  nhiệầu bệôựnh,  đệầu
phầở i bầù i xuầế t chô chự viự, hớn nựữ ầ đệầu phầở i tiệôu trựù  chô
chự viự.  Tựù  môôự t  khôô ng giần khầớ c  lầếý  xuôế ng chô chự viự
nhiệầu  hớn  nựữ ầ,  phầở i  lầếý  đi  chô  chự  viự  môôự t  bôôự  phầôự n.
Nhựng khôô ng thệể  lầếý đi hệế t tôầùn bôôự  tựù  khôô ng giần khầớ c,
bớở i víù phầở i đệể  chự viự gầặự p môôự t chuớ t thôế ng khôể , khôô ng chiựu
đựự ng thíù  tựớng đựớng vớớ i  việôự c ngựớù i nầùý lầùm việôự c xầếu
mầù  khôô ng trầở . Đớự i đệến khi chự viự tu thầùnh đầặự t chự viự lệôn
viự  tríớ  cuở ầ  Phầôự t,  chự viự  sệữ  cầởm thầếý  khôô ng xựớ ng ớở  đầôý.
Ngựớù i tầ cuữ ng sệữ  cầởm thầếý ầnh tầ lầùm sầô mầù  lệôn đựớự c?
Đuớ ng khôô ng? Víù vầôự ý chự viự phầở i chiựu đựự ng môôự t bôôự  phầôự n
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thôế ng khôể . Vầôự ý lầù  đôầ ng thớù i luớ c chiựu khôể  sệữ  đệầ  cầô ngôôự
tíớnh cuở ầ chự viự. Chự viự côi nôớ  lầù  bệôựnh ự? Hầý lầù  ngựớù i tu
luýệôựn đầng tiệôu nghiệôựp?

• • • • • • • • •

Ghi chú: (môự i ghi chuớ  đệầu cuở ầ ngựớù i diựch Trung-Việôự t, chíở côớ  tầớ c 
duự ng thầm khầởô)

 ▪ bách tính: trầặm hôự , hiệểu lầù  dân chúng phổ thông bình thường.
 ▪ cổ kim trung ngoại: xựầ vầù  nầý cuữ ng nhự trông vầù  ngôầù i [nựớớ c

Trung Quôế c].
 ▪ dĩ Pháp phục nhân: lầếý Phầớp phuự c ngựớù i; khôô ng duù ng quýệần 

hầùnh, chựớ c viự hầý tiệần bầự c đệể  khiệến ngựớù i tầ thệô míùnh, mầù  lầù  
dựự ầ thệô Phầớp Lýớ  mầù  lầùm.
 ▪ dĩ Pháp vi Sư: lầếý Phầớp lầùm Thầầý (nghíữầ bệầ  mầặự t).
 ▪ giang, hà, hồ, hải: sôô ng (giầng, hầù ), hôầ , biệển (hầở i); trông ngựữ  

cầởnh ýớ  lầù  nôớ i những nơi có cát.
 ▪ Ki Tô giáo: cuữ ng đôự c [thệô phiệôn ầôm tiệếng Hầớn] lầù  Cơ Đốc giáo.
 ▪ Ông: khi nôớ i vệầ  đầặự c tíớnh vuữ  truự , Phầớp, Phầớp Luầôn, sầớ ch «Chuýệển 

Phầớp Luầôn», … thíù lầù  duù ng tựù  ‘ÔÔ ng’ nầùý; diựch tựù  tựù  他 (tha), ngôô i 
thựớ  3 chíở ngựớù i.
 ▪ sinh vật quyển: trông bầù i nầùý diựch lầù  ‘sinh quýệển’; quyển trông 

tựù  khí quyển.
 ▪ thiện lương: lựớng thiệôựn, hiệần lầùnh, tôế t buự ng.
 ▪ thập ác câu toàn: đuở  cầở  mựớù i điệầu ầớ c, đuở  cầở  nhựữ ng tôôự i lôẫ i cuở ầ 

côn ngựớù i.
 ▪ thập ác bất xá: mựớù i tôôự i ầớ c khôô ng thệể  thầ (nghíữầ bệầ  mầặự t chựữ ).
 ▪ thất tình lục dục: tíùnh cầởm vầù  hầm muôế n nôớ i chung; thất tình 

→ bầởý thựớ  tíùnh (lôế i nôớ i đầự i diệôựn đệể  chíở cầớ i tíùnh nôớ i chung) lầù  hỷ 
(vui) nộ (giầôự n) ái (ýệôu) ố (chầớn ghệớ t) ai (buôầ n) lạc (vui) cụ (sớự  
hầữ i); lục dục → sầớu thựớ  hầm muôế n liệôn quần đệến sầớu giầớ c quần 
(lục giác), nhãn (mầắ t, thiự giầớ c) nhĩ (tầi, thíớnh giầớ c) tỷ (muữ i, khựớ u 
giầớ c) thiệt (lựớữ i, viự giầớ c) thân (thầôn thệể , xuớ c giầớ c) ý (suý nghíữ).
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 ▪ thất tình lục dục câu toàn: đuở  cầở  nhựữ ng thựớ  tíùnh vầù  hầm 
muôế n.
 ▪ tự quý bất như: (thầùnh ngựữ ) tự xấu hổ vì thấy không bằng.
 ▪ tử khí Đông lai: khíớ mầùu tíớm đệến tựù  phíớầ Đôô ng (nghíữầ bệầ  mầặự t 

chựữ ).
 ▪ vô cầu nhi tự đắc: hiệểu lầù  không mang tâm truy cầu chỉ cần 

làm tốt thì ắt sẽ đắc được.
 ▪ xích chanh hoàng lục thanh lam tử: bầởý mầùu đầự i diệôựn trông 

trầở i phôể  mầùu sầắ c, tầựm diựch thệô cầớ ch nôớ i cuở ầ ngựớù i Việôự t thôô ng 
duự ng lầù  đỏ cam vàng lục lam chàm tím; lựu ýớ  lầù  cầớ ch gôự i mầùu đầự i 
diệôựn cuở ầ ngựớù i Việôự t hới hới khầớc vớớ i ngựớù i Hôầ vệầ  chi tiệế t tựù ng 
mầùu, nhựng đầự i ýớ  thíù lầù  môôự t.
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