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Lần này tất cả các vị đều chứng kiến chứng bệnh truyền nhiễm Sars, 
mọi người trên toàn cả Thế Giới đều căng thẳng lên thật là đáng thương.

Rất nhiều người đến tìm tôi hình như trong lúc giảng Kinh tôi cũng đã 
nói không ít lần, nói ít nhất là khoảng mười lần, tôi nói chỉ là chuyện 
nhỏ mà thôi.

Bệnh Sars này làm sao mà xuất hiện vậy?

Vi khuẩn mang nguồn gốc bệnh độc.

Chúng tôi muốn hỏi, vi khuẩn bệnh độc từ đâu mà xuất hiện?

Là con người chúng ta truyền cho nó, nguồn gốc bệnh độc của chúng ta 
ở trong thân tâm của chúng ta, tham sân si tam độc, chúng ta truyền 
nhiễm bệnh độc cho nó, xong rồi nó lại truyền nhiễm cho con người. 
Điều này chẳng có kỳ lạ một chút nào cả.

Nó độc, chúng ta còn độc hơn nó, cho nên nó có thể hại được chúng ta 
không?

Không thể hại được. Sự thật là như vậy. Bạn hiểu được Phật Pháp thì 
vấn đề này bạn có thể giải quyết được, chỉ là chuyện nhỏ mà.

Triển khai chưa được bao lâu, tôi đang ở Úc Châu, có một hôm tôi đang 



ở Canberra, vị Đại Sứ quán Trung Quốc ở Úc mời tôi đi dùng cơm, 
cũng có bàn đến vấn đề này.

Ông nói với tôi, bệnh Sars hiện nay đã biến đổi chủng loại lần thứ sáu 
rồi. Lần cuối tôi nghe nói hình như khoảng đến lần thứ mười mấy rồi, 
càng biến đổi càng nguy hiểm. Điều này cùng với lời Phật nói trong 
Kinh là hoàn toàn như nhau, chẳng có chút kỳ lạ nào.

Tại sao càng thay đổi càng nguy hiểm?

Tại vì con người chúng ta đối với nó với cái tâm độc hại, chúng ta muốn 
giết sạch loài vi khuẩn này, muốn tiêu diệt loại vi khuẩn này. Suy nghĩ 
độc hại này nó mà tiếp nhận được thì độc tố của nó càng tăng trưởng 
thêm, chống đối lại, cho nên càng ngày càng độc. Chẳng biết dùng tâm 
thiện lương để đối xử với nó.

Vi khuẩn có thể bị diệt sạch hết không?

Không thể.

Tại sao vậy?

Pháp Tánh của nó, thể của nó là Pháp Tánh, Pháp Tánh là bất sanh bất 
diệt, bạn làm sao mà có thể tiêu diệt được nó chứ?

Nó chỉ có thể thay đổi chứ không thể tiêu diệt. Cùng cái đạo lý như vậy, 
con người chúng ta cũng là bất sanh bất diệt, chỉ có thay đổi mà thôi. 
Thân thể là vật chất, thời gian tồn tại của vật chất không lâu, thân thể có 
sanh diệt, linh tánh của bạn thì không có sanh diệt.

Phật Giáo của chúng ta nói chết rồi thì đi đầu thai, nó có bị diệt đâu?

Nó không có bị diệt. Loại vi khuẩn này cũng giống như vậy, diệt không 



được, cho nên phải đối xử thiện với nó, dùng tâm thiện đối xử với nó, 
tâm thương yêu đối xử với nó, độc tố của nó sẽ được hóa giải, nó sẽ trở 
thành loài vi khuẩn tốt, có lợi ích cho con người. Tôi đã nói rất nhiều 
lần.

Loại dịch bệnh này mỗi năm đều có, trong lịch sử của Trung Quốc có 
ghi chép lại rất nhiều. Thời kỳ phát dịch bệnh đại khái là vào khoảng 
giao mùa Xuân Hạ và giao mùa Thu Đông, vào lúc tiết Trời thay đổi, dễ 
dàng có loại dịch bệnh này phát sinh. Bạn phải tự mình biết hóa giải.

Hóa giải không cần thiết phải dùng thuốc, dùng ý nghĩ ý niệm của bạn. 
Bạn dùng thiện ý đối xử với vi khuẩn này, vi khuẩn bệnh này sẽ kết tinh 
vô cùng đẹp, độc tố sẽ không còn.

Tuyệt đối không thể dùng tham sân si. Sử dụng cái độc này vậy là độc 
càng tăng thêm độc, như vậy là không được. Không thể dùng độc để trị 
độc. Chúng ta nhất định phải hóa giải cái độc cho nó. Cho nên nền y học 
Trung Quốc có cách dùng độc để giải độc, giải độc, hóa giải, không 
giống như Tây y.

Tư tưởng ý niệm của Tây y thì không có giống, họ là tiêu diệt, diệt độc. 
Cái này phiền phức lớn rồi. Bạn tiêu diệt nó, nó sẽ báo thù bạn, nó cũng 
tiêu diệt bạn, vậy là trở thành thù địch rồi.

Cho nên oan gia nên giải không nên kết, không nên kết oan gia với loại 
vi khuẩn này, nên làm bạn tốt với loại vi khuẩn này, cùng sống hòa bình 
với nhau, chúng ta hợp tác lẫn nhau.

Bạn xem, cái ý nghĩ này tốt nhiều. Ý nghĩ này vừa truyền cho nó thì nó 
lập tức tiếp nhận, lập tức được hóa giải. Cho nên, sự việc này là chuyện 



bình thường.

Tương lai vẫn sẽ có dịch bệnh, so với dịch Sars còn nguy hiểm hơn, các 
bạn đã học phương pháp này rồi, các bạn có thể tự giải độc cho bản thân 
mình.

Tâm địa thanh tịnh sẽ không bị lây nhiễm bệnh, tâm địa từ bi thì hóa 
giải được độc tố này, cho nên mọi người nên tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ 
bi, thuần tịnh thuần thiện thì có độc tố như thế nào, đến khi gặp bạn đều 
bị hóa giải hết, sẽ chẳng có việc gì.
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