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1) 26-07-94  
Hỏi: Gốc bệnh hoạn của con người do đâu mà có? 
 
Ðáp: Thưa gốc bệnh hoạn của con người do bộ ruột vận hành không thông mà sanh ra, vì 
sự ăn uống thích khẩu, tích trữ lâu ngày, ứ nghẹt sự lưu thông hình thành bệnh 
hoạn, tham ăn sợ đói mà ra, bộ ruột là cội rễ của toànthân. 
 
                 Kệ: 
Ở ăn trật tự thật chuyên cần 
Thực hiện khai thông chuyện tối cần 
Ăn ở trật tự ta phải có 
Tham thiền nhập định xét cân phân 
 
2) 27-07-94 
Hỏi: Duyên nào nợ nấy là sao? 
  
Ðáp: Thưa duyên là hòa hợp thích thú nhớ nhung tức là nợ, phải lo cho nhau, dù cho 
không thành vợ chồng cũng lo cho nhau cho đến lúc lìa thế, tình bạn cũng vậy, gặp thì 
vui không gặp thì nhớ, món nợ đã in sâu từ tiền kiếp. 
 
                 Kệ: 
Quí thương lại nhớ thật là nhiều 
Cảm thức nhớ yêu quả thật siêu 
Tâm thức tràn đầy duyên mộng đẹp 
Cảm thông nguyên lý lại yêu nhiều 
 
3) 28-07-94 
Hỏi: Bé thường nói trong không còn không nữa là sao? 
 
Ðáp: Thưa trong không còn không nữa tức là tiến tới từng số thanh nhẹ không còn dấy 
bận lo âu, lại còn phải tiến tới phần thanh nhẹ ở bên trên cái nhẹ đã gặt hái được, thì mới 
hiểu được nguyên lý vô cùng tận. 
 
                 Kệ: 
Tự mình thức giác cao tầng tiến 
Chẳng có bôn ba chẳng có phiền 
Nguyên lý tràn đầy trong thức giác 
Vô cùng tiến hóa trí tâm yên 
 
4) 29-07-94 
Hỏi: Muốn giữ tình cha con được đậm đà hơn thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn giữ tình cha con được đậm đà hơn thì cần sự tha thứ và thương yêu giữa 
hai bên, thì nó bộc lộ sự thương yêu và quí trọng trường cửu, sánh như tình Trời biển. 
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                 Kệ: 
Thương yêu sống động giải tâm phiền 
Thức giác thâm tình sống sống yên 
Học hỏi không ngừng duyên tận độ 
Quí yêu bền vững cảm giao liền 
 
5) 30-07-94 
Hỏi: Con quên Cha thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa con quên Cha vì tâm hướng ngoại quá nhiều, si mê ngoại cảnh, không còn 
khai thác nguồn gốc căn bản của chính mình, tạo khổ và tự phản mà thôi, mất mực thước 
tiến hóa, tâm thân bất ổn. 
 
                  Kệ: 
Tự làm mất ý sanh tồn tiến 
Cảm thức đau thương cảm thức phiền 
Tạo khổ không hay càng dấy động 
Trí tâm tăm tối trí không yên 
 
6) 31-07-94 
Hỏi: Người già càng ngày càng yếu đi tại sao? 
 
Ðáp: Thưa người già càng ngày càng yếu đi là vì thiếu tham thiền nhập định, từ quang 
không phát triển, tham sống sợ chết, tự thấy mình yếu đi, óc không minh mẩn, tạo trược 
thay vì giải trược, thiếu đạo đức, thường hay nghĩ sai về người khác, tạo khổ cho chính 
mình, không chịu dấn thân thực hiện tâm linh, tâm thức bơ vơ, hồn không phát triển, nội 
tâm động loạn. 
 
                Kệ: 
Suy đi nghĩ lại chuyện mơ màng 
Không tiến tâm linh cảm khó an 
Không đạo không đời nan giải tiến 
Khổ mà không biết trí không an 
 
7) 1-08-94 
Hỏi: Làm thế nào tâm tư mới được sáng lạng? 
 
Ðáp: Thưa muốn tâm tư sáng lạng thì phải thường xuyên niệm Phật, quên đi sự lo âu và 
tranh chấp thì tâm tư mới được sáng lạng và bình an. 
 
                 Kệ: 
Tâm tu niệm Phật đàng hoàng tiến 
Thức giác tâm tư tự tiến xuyên 
Giải mở tâm hồn không dấy động 
Qui y thanh nhẹ thức triền miên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Pháp Luân Thường Chuyển 

Pháp Luân Thường Chuyển quy nguyên trạng 
Đánh đổ ngoại xâm chơn lý bàn 

Thanh tịnh bộ đầu minh cảnh thật 
Triền miên học hỏi trí phân hoàn. 

 
Muốn cho thanh tịnh vui bàn, 

Mở đàng chơn thật lập đàng tiến thân. 
Pháp luân cởi mở dễ dàng, 

Chuyên cần luyện tập trấn an thân hình. 
Điển thông xét cảnh thanh bình, 

Dìu nhau chung tiến nơi tình quý sang. 
Thanh cao ở cõi thiên đàng, 

Trược ô ở cõi lập màn sân si. 
Thêm tham lận đận nghĩ suy, 

Khó mà sửa chửa cũng vì tham sân. 
Gắng tu để sửa lần lần, 

Phần hơn, phần thiệt, phần gần, phần xa. 
Hồn tu thoát khỏi mới là, 

Người ngoan tự tiến Di Đà giáo khoa. 
Học theo thanh tịnh lập đà, 

Tiến qua mọi cảnh vui hòa chung vui. 
Thanh cao hưởng lấy thơm mùi, 

Vô Vi không động, chẳng vui, chẳng buồn. 
Điển thông lai láng hợp nguồn, 

Triền miên thanh tịnh, vui buồn chẳng phân. 
Tiến lên sẽ sớm được gần, 

Phật Tiên phân Đạo góp phần dựng xây. 
Chính ta mới phải là thầy, 

Lục căn phụ thuộc ngày ngày theo ta. 

Lương Sĩ Hằng. 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
XÃ THÂN CẦU ÐẠO 

 
Montréal, 5 tháng 5 1981 
 
Thưa các bạn, 
 
Càng ngày càng lớn chúng ta tự động phải tham gia vô trong những thời cuộc vọng động của cả 
toàn cầu để tìm hiều nguyên do, do đâu phát khởi những sự nguy biến hăm he thay đổi trong 
nhân quần nhân loại tại thế gian, triền miên triền miên thay đổi, triền miên triền miên học hỏi, để 
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làm gì? Thưa các bạn!  bao nhiêu cuộc chiến xảy ra tại mảnh đất phù sanh nầy đã đem lại một 
phần lớn cho kết quả của vật chất cũng như tâm linh để cho con người thức giác và tự hiểu sự 
tham sân si đã thúc dục bản năng tươi tốt của họ trở nên tối tăm, mờ ám, vội vàng tranh đấu 
trong sự không cần thiết, gây lại cho nội tâm biết bao nhiêu sự cực nhọc và chậm trễ của phần 
hồn. 
 
Chúng ta càng tu càng thấy, càng tu càng xét, càng tu càng minh bạch giữa hồn và vía, đã cư ngụ 
trong cái xác phàm hiện tại, nếu chúng ta ý thức được chúng ta có một cơ hội quí báu cũng đang 
học hỏi, đang tiến hóa thì chúng ta càng ngày càng minh mẫn thêm và sự lo âu tự động nó sẽ 
biến mất, Hỏi sự lo âu đó có cần thiết hay là không ? Nếu chúng ta không có có khai mở được 
cái tầng tâm linh thì chúng ta thấy rất cần thiết vì mặt tiền mọi sự việc sẽ xảy đến đem lại sự hăm 
dọa đói khổ cho nhân sinh. Người nào đã nếm được bụi đời thì còn phải tham dự những cuộc lo 
âu chung đụng của trong quả địa cầu. Còn nếu chúng ta là người tu chúng ta càng thấy rõ hơn và 
chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm lo cho ta, là sửa mình  để tiến hóa, sửa mình để ý 
thức được những lời siêu giác đã khuyến khích và cho ta thấy rõ rằng phần hồn của chính chúng 
ta là vô cùng tận. 
 
Khi mà chúng ta hiểu được ta đang học hỏi, ta đang tiến hóa, thì không có lý do nào mà các bạn 
bị chậm trễ hết. Từ miếng ăn giấc ngủ của các bạn cũng đều đã và đang làm việc, tùy theo chu 
trình tiến hóa biến chuyển của toàn cầu. Trong tâm thức của các bạn luôn luôn thổn thức muốn 
trở về với sự thanh nhẹ, hạnh phúc an vui đời đời. Ðó là trong nội tâm và nối liền với hơi thở của 
cả càn khôn vũ trụ. Các bạn thấy các bạn đang hưởng một của vô cùng tận của Thượng Ðế đã ân 
ban cho các bạn từ hơi thở từ nhịp thở năm này tới tháng kia để cho các bạn tiến hóa, luân lưu 
trong tế bào của các bạn, trong huyết quản của các bạn, mà các bạn chỉ thiếu  sự thanh nhẹ để 
hưởng lấy sự sáng suốt, để hưởng lấy hào quang bên trên chuyển hóa xuống, chuyển vào thân 
xác của mọi người và để cho mọi người tự ý thức lần lần, nảy nở cái mầm tiến hóa của một khối 
óc, tuy nhỏ hẹp nhưng mà bao trùm cả hoàn cầu. Thế gian kêu là kinh nghiệm! Sau sự chung 
đụng chúng ta mới thấy rõ kinh nghiệm, mà kinh nghiệm do đâu phát triển ? Do cái năng tiến 
điển quang trong khối óc của các bạn, các bạn mới chứa đựng biết bao nhiêu, từ trược tới thanh, 
từ phàm cho tới siêu, tùy theo trình độ tiến hóa, rồi nó thôi thức các bạn để các bạn phải trở về 
với chính bạn, trở về với mọi sáng suốt của chính bạn, vượt qua những tầng số tăm tối, mà các 
bạn cho là nan giải, đó là bản tánh của chính các bạn. Chúng ta xem xét trở lại, từ thưở bé ra làm 
người tới bây giờ, một giai đoạn nầy thôi, thì các bạn thấy  rằng: cái bản chất độc ác của các bạn, 
xấu xa của chính bạn, lầm lỗi của chính bạn, đã từ nhiều kiếp vẫn luân lưu vết tích trong nội tâm 
của các bạn cho đến ngày hôm nay. 
 
Các bạn càng tu càng thấy rõ hơn, càng tu càng vạch rõ ràng cái đường đi của chính mình và 
thấy rõ sự sai lầm không phải ở ngày hôm nay, nhưng mà nó thúc đẩy từ bao nhiêu kiếp. Cho 
nên có nhơn gian phải có âm phủ. Cho nên ở âm phủ đã soạn sẳn những bài học tốt đẹp, gay gắt 
để thanh lọc những phần ô trược của những tâm linh độc ác . Chúng ta càng ngày chúng ta mới 
thấy rõ luật nhân quả, càng tu càng thấy, ta làm một người cha trong gia đình, người mẹ trong gia 
đình, nhiều khi chúng ta nghĩ những điều độc ác để  đối xử với những người khác. Thì kết quả 
hậu lai trong gia đình chúng ta thấy rõ, sanh đứa con không được chu toàn, sứt mẻ, nhưng mà  
các bạn còn không hiểu , còn giữ lấy sự độc ác của chính mình để làm gì? Ðể đi tới chỗ đau 
thương, cực đau thương mới hồi tâm. Cho nên cái sự suy tính của các bạn nó bị giới hạn, không 
làm gì được, tôi đã nói rằng các bạn có quyền tự sửa để tiến hóa đi tới sự thanh nhẹ chớ không có 
được quyền suy tính bất cứ những cái gì của trời đất đã sắp đặt . Mà các bạn có quyền suy tính 
cho mọi người không nên suy tính cho cá nhơn, rồi gây ra bản tánh độc ác, ác trược, làm phiền 
mọi giới, kết quả của các bạn. xã thân trong sự cực nhọc nhưng mà rốt cuộc các bạn đâu có 
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hưởng được gì, ngày ba buổi sớm trưa chiều tối ăn ngũ ỉa, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó cuống 
cuồng làm cho tâm linh các bạn mất hẳn, quên cả Trời Phật, chỉ biết lệ thụộc bởi ngũ hành là 
đồng tiền mà thôi, nó lôi cuốn các bạn, nó vầy xéo các bạn, nó làm cho các bạn càng ngày càng 
đau khổ, càng ngày càng lo âu, càng ngày càng vấp phải nợ nầng nặng trược tại thế.  (còn tiếp) 
 

ĐỀ TÀI SUY GẪM 

Huệ 

Huệ: Các bạn tu càng ngày người ta nói là “pháp luân thường chuyển huệ tâm khai” thì có chùi 
rửa thì nó mới sáng suốt. Huệ là gì? Là sáng suốt, mở ra nội tâm nội tạng của các bạn càng ngày 
càng sáng suốt là mở huệ ra kêu bằng phát huệ. Huệ tâm, huệ can, huệ trong ngũ tạng đều phát 
hết, rồi huệ nhĩ, huệ tỉ, huệ thiệt đều mở hết. Khi mở rồi là nó quy một, chỉ có sáng suốt mà thôi. 
Tôi ngửi thì tôi cũng hiểu cái đó. Hiểu là thấy chứ gì! Thấy là sáng suốt chứ gì! Nghe cũng vậy, 
cũng hiểu, hiểu là thấy, thấy là sáng suốt, mà nói ra đây cái âm thinh cũng hiểu và cũng sáng 
suốt, thấy không? Mà dòm ra đây cũng thấy và cũng sáng suốt và suy nghĩ rồi cũng quy về sáng 
suốt chỉ có một nhưng mà phân ra ngũ giới vì ở thế gian tạo ra cái cảnh ngũ hành thì phải có cái 
cảnh ngũ giới ứng phó với ngũ hành. 

Đó, thì bây giờ chúng ta tu rồi nó mở huệ. Nó mở huệ rồi nó mới hòa hợp với ngũ hành hiện tại 
của càn khôn vũ trụ. Mà hòa hợp được rồi thì nó có bàn đạp để đi tiến lên. Cho nên, các bạn soi 
hồn, pháp luân đó là khai triển và nó mở huệ, rồi cái huệ đó sau này nó hòa hợp với cả càn khôn 
vũ trụ thì đó là bàn đạp đi về dễ dãi chứ đâu có gì khó khăn, thấy không? (Văn tự vô vi) 

Thông báo video Tuần Lễ 42, 18-10-2020 
 
Xin giới thiệu đến quý vị video: 
 
Thấy rỏ sự Giá Trị của Phát Tâm - Đức Thầy giảng tại Thiền Viện Hai Không 9-27-1987   
        https://youtu.be/lu6T1gCU-sA 
Ban video kính mời 
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Kết quả Phiếu Bình Phẩm Đại Hội 2020 

 
Họ và tên 

 
Quốc 

gia 
 

Tuổi 

 
Tôi đã 
tham 
gia 
Đại 

hội tại 
gia 

2020 

 
Chương 
trình Đại 

hội 
 

Ý kiến của tôi sau khi tham dự ĐH 

  
Bỉ 
Quốc 71-80 3 ngày Rất đầy đủ Buổi chiều không cho thì giờ ăn cơm? 

Dương Hải 
Vân và 
Tống Thị 
Kiều Cúc Canada 61-70 3 ngày Rất đầy đủ 

Cảm ơn BTC đã phổ biến rộng rải chương trình đại hội tại gia 
nầy. 
Đây là một chương trình độc nhất vô nhị mà chỉ có VÔ VI 
mới có thôi. Ngoài ra không có tôn giáo nào làm như vậy cả. 
Cho thấy sự sáng suốt của BTC đại hội. Một ý tưởng trên cả 
tuyệt vời. Mọi người ai cũng đều được tham dự dù nghèo hay 
giàu. Dù bất cứ nơi đâu miễn là có internet, TV hay 1 cái 
mobile phone là có thể tham dự trọn vẹn đại hội trong 3 ngày 
(nếu dự đủ). Nhất hạn là bạn đạo không có nhiều phương tiện 
như bạn đạo VN cũng có thể dự được.  
Với lòng thành hướng thượng, hướng về thầy, về đại hội thì 
sẽ nhận đầy đủ ơn điển của bề trên ban xuống cho những ai 
thành tâm. 3 ngày đại hội tại gia không thua kém gì nhiều so 
với đại hội thực sự ở các nơi tổ chức đã qua. Cách chọn lọc 
băng giảng và activities cho đại hội cũng rất hợp lý. Trừ bài 
giãng "Đại Hội Ngươn Sinh". Âm thanh và cách giãng của 
thầy nghe như rù quến nếu mới vô tu chắc sẻ có phản ứng 
ngược. Gia đình tôi rất cảm ơn BTC và anh Minh Đoàn đã 
phổ biến rộng rải chương trình nầy cho bạn đạo cùng hưởng 
ứng trong mùa dịch bệnh nầy. Thành thật cảm ơn. 

Dave Diep Canada 61-70 2 ngày Rất đầy đủ 

Chuong trinh dai hoi trong mua dai vit du dai hoi tu thuyen 
tai gia y  kien rat hay  vi hoan canh khong cho phep tu hop q 
cua VOVIVua dong  cho hang nam ban dao khap nam chau  
duoc ve hop mat tay bat mat mung  va chu vi be tren tham du 
3 ngay tet VOVI ban dao ai cung nhan duoc nhieu thanh tu 
hu khong dai dinhcheu xuong hoi truong aivui ve cung thanh 
tinh rat  toi va banCALGARY da ta ban to chuc 

Bùi Minh 
Công Canada 51-60 3 ngày Chưa đầy đủ 

Chương trình Đại Hội rất hay,chỉ có tôi không tham gia hết 
các chương trình trong 3 ngày. 

  Canada 51-60 3 ngày Rất đầy đủ Rất đây đủ trong giai đoạn  này !  
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Nguyễn 
Thị Mỹ 
Kim Canada 61-70 3 ngày Chưa đầy đủ 

- Thành thật cám ơn BTC. Năm nay bạn đạo Vô Vi có được « 
1 » Đại hội, thay vì 2, 3, 4 Đại hội như những năm qua. 
- Ghi thêm hạn cuối gởi phiếu ý kiến xây dựng, thay vì phiếu 
bình phẩm, vì người tu thì không phê phán. 
- Chương trình Đại hội mà giống như 1 khóa tịnh khẩu hành 
pháp niệm Phật, dĩ nhiên là có rất nhiều thanh điển. 
- Ngồi nhiều quá (nghe huấn từ, thiền, niệm Phật, xem video, 
ôn lại PPCP, mật niệm bát chánh, …)  
- Thầy nói (đại ý) thiền có giấc có giờ, làm quá nó điên. Vô 
Vi chủ yếu thiền giờ Tý thông khai. 
- Băng Thầy giảng thì ngày nào cũng nghe, nghe đi nghe lại, 
thấm thía từng câu từng chữ. 1 câu mà thấu suốt thì « nhất lý 
thông vạn lý minh » (lời Thầy).  
Không cần nghe dồn dập số lượng lớn trong thới gian ngắn, 
nhiều khi over dose, không có chỗ chứa. 
- Đại hội « tại gia », không phải tại hội trường, khách sạn, 
nhà hàng, nên cần uyễn chuyễn giờ giấc hơn, nhất là trong 
mùa đại dịch, thiên tai. 
- Bạn đạo tham dự không có cơ hội mở miệng, chẳng khác 
làm khán giả, thính giả, ... suốt thời gian Đại hội. 
- Bế mạc lúc 1g trưa ngày thứ ba thì hơi sớm. Đại hội 3 ngày, 
không phải 2,5 ngày. 
- Câu 4 : Nghỉ trong thời gian đại dịch, khắp nơi đang vào đợt 
2, nguy hiểm hơn đợt 1. 
- Câu 5 : Chỉ tham gia « đúng giờ » khoảng 75% 
- Câu 7 :  
Thêm giờ ăn sáng, trưa, chiều (sau khi Pháp luân thường 
chuyễn, Pháp luân chiếu minh , lạy kiếng, nhưng trước giờ 
thiền ít nhất 3 giờ). 
Thêm sinh hoạt (zoom, skype, webex, … như hàng tuần) để 
bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm tu học, giải đáp thắc mắc, vay 
pháp trả pháp, … theo đề tài chọn lựa hay tự do. 
Thêm giờ đi niệm hành (đi tới đi lui trong nhà nếu bên ngoài 
còn nhiều bụi khói do cháy rừng hay mưa ngập lụt). 
Thêm giờ sinh hoạt tự do (theo dõi tin tức đại dịch, cháy 
rừng, lụt lội, nấu ăn, vệ sinh, tập thể dục, …). 
Thêm « Kiểm điểm đời đạo » vào sáng sớm. 
Thêm giờ cho « Pháp luân chiếu minh », thí dụ 2 hay 3 lần 
mỗi ngày, cho cái lưng và xương sống của những bạn đạo, 
nhất là những bạn đạo lớn tuổi, được nghỉ ngơi. 

  Canada 61-70 3 ngày Rất đầy đủ trong mua dich binh ma co chuong trinh online thi qua hay 

  Canada 61-70 3 ngày Rất đầy đủ   

  Hoa lan   51-60 2 ngày Rất đầy đủ 
Cam thay rat thanh nhe.Trong Nhung ngay DH cam nhan dc 
nhieu thanh dien .Noi tam an lac   

  Mỹ 
Hơn 
80 0 ngày   Ngũ uẩn giai không , vạn vật đều là không 

  Mỹ 61-70 3 ngày Rất đầy đủ   
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Ðinh Thị 
Huyền 
Châu Mỹ 61-70 3 ngày Rất đầy đủ 

Cám ơn ban tổ chức đại hội tại gia, quý anh chị làm chương 
trình rất chu đáo; trong mùa dịch bệnh Covid-19, đại hội năm 
nay thật đặc biệt, món quà thanh điển rất quý giá cho các bạn 
đạo tu đứng đắn. 
 
Ai không có khả năng tài chánh, không có sức khoẻ tốt để đi 
máy bay xa đều có thể dự, không bị chi phối vì cảnh bên 
ngoài  như đi chơi, xem cảnh lạ, mua sắm,  lo mặc quần áo 
đẹp, trang điểm ... chỉ cần chú tâm thiền niệm Phật, nghe & 
xem các audios & videos Vô Vi là hưởng được thanh điển 
của đại hội . 
 
Mong nhiều bạn đạo sau đại hội tiếp tục hành pháp tối đa, 
tiếp tục ăn chay để có đại hội trong tâm thức mỗi ngày và 
luôn vui trong thanh tịnh vì Thầy nói 
"vui trong thanh tịnh mới thật sự vui" . 

  Mỹ 71-80 3 ngày Rất đầy đủ 

Nếu Thông báo và chương trình được đăng  trước  một hay 
hai tuần thì tốt hơn, và thống báo và chương trình nếu có luôn 
tiếng Anh và tiếng Hoa thì perfect! 

Hồng Đức 
Nguyễn và 
Bảo Khanh 
Châu  Mỹ 41-50 3 ngày Rất đầy đủ 

Rất tốt. Đầy đủ bài giảng ôn tập hữu ích. Thời gian hợp lý. 
Thành thật cảm ơn BTC ĐH. 

Marie 
Thêrese 
Stefanini Pháp 

Hơn 
80 3 ngày Rất đầy đủ 

Tôi không có internet nhưng có bạn đạo gởi qua bưu điện 
chương trình , tôi được dự lể rước cờ và tiển cờ với huấn từ 
của Thầy qua điện thoại 1 ban đạo có internet , nghe qua 
audio , rất có nhiều điển và rơi lệ . Tôi rất vui hạnh phúc và 
cám ơn Bề Trên và ban tổ chức có ý kiến hay về đại hội 
online  

  Pháp 
Hơn 
80 3 ngày Rất đầy đủ 

Không có internet nhưng tôi được dự qua diện thoại bằng 
audio lể khai mạc và bế mạc, rất hạnh phúc và cám ơn Bề 
Trên luôn tận độ 
     Thành thật Cám ơn Ban  Tổ chức  

  Pháp 61-70 3 ngày Rất đầy đủ 

Một dịp để ôn lại ppcp , nhắc nhở những thiếu sót của chính 
mình ,  phải trao dồi thêm. 
  Bài giảng được chọn lọc rất hay, phù hợp với tình hình hiện 
tại 
   Tuy online nhưng điển rất nhiều , rơi lệ và rất cảm động 
buổi lể rước cờ và tiển cờ , bài giảng rất nhiều điển quang 
    Một dịp để thấy rỏ mình cần phải hành  nhiều mới có kết 
quả  
        Thành thật cám ơn ban Tổ Chức  
 
   Phần niệm Phật hai làn một ngày cũng đầy đủ thay gì ba lần  

  Úc  61-70 3 ngày Rất đầy đủ 

Ban Tổ Chức đã giúp cho bạn đạo tham gia Đại Hội tại gia 
năm 2020 rất là hữu ích. Giúp cho hành giả ôn lại phương 
pháp công phu và nghe lại những lời giảng dạy quý báu của 
Đức Thầy làm hành trang về nguồn cội. 

  Úc  
Hơn 
80 3 ngày Rất đầy đủ 

Tôi cảm ơn BTC làm chương trình Đại Hội tại gia 2020 đã 
giúp cho bạn đạo ôn lại PPCP và soạn ra 3 ngày Đại Hội rất 
đầy đủ và nghe bài giảng của Đức Thầy với lời dặn dò rất 
chân tình là dũng mãnh lo tu. Phải thanh tịnh mới tiến.  

  Úc  71-80 3 ngày Rất đầy đủ very good 
  Úc  61-70 3 ngày Rất đầy đủ Tổ chức rất giỏi 

  Úc  61-70 2 ngày Rất đầy đủ Rất cảm ơn Ban tổ chức.  
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Trần Thị 
Thúy Nga  Úc  31-40 0 ngày   

Tôi tu tập theo Pháp lý Vô Vi được hơn một năm nên vẫn còn 
nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên khi nhận được chương trình, tôi thấy 
nội dung chương trình rất dễ hiễu và dễ theo dõi. Mặc dù 
không tham gia được đầy đủ, tôi vẫn hành trì pháp vào các 
buổi tối.  

  Úc  51-60 0 ngày Rất đầy đủ 
Rat hay de xu dung bam vo Gio nao co tiet muc gi thi coi 
duoc lien 

Lieu Wan Úc  61-70 3 ngày Rất đầy đủ 

Thành thật cảm ơn BTC đã tạo điều kiện để bạn đạo khắp nơi 
trên thế giới tham gia 3 ngày ĐH tại gia trong thời gian đại 
dịch còn hoành hành. 

Dương Thế 
Hào Úc  61-70 3 ngày Rất đầy đủ 

Hello Cẩm Tú, chương trình rất hay, băng thiền được chọn rất 
hay. Thời gian 3 ngày Đại Hội rất vui trong lòng, nhất là khi 
xem gương thấy mặt mày và cặp mắt trong sáng như những 
năm trước đây mỗi khi đi Đại Hội vậy. 
Xin có thêm ý kiến là đêm 22 tháng 9 nên có buổi chung 
thiền, tức là đêm trước ngày Đại Hội khai mạc. Đêm đó nhiều 
thanh điển lắm. 
Quý mến, 
Hào 

  Úc  51-60 2 ngày Rất đầy đủ 

Đại hội tại gia giúp tôi cảm nhận như được gần gửi với Đức 
Thầy và quý bạn đạo. Tuy không được gặp mặt nhau, nhưng 
tôi cảm thấy như chúng ta đang bên nhau, được cùng nhau tu 
học theo cùng một giờ giấc. Tôi cảm ơn bạn tổ chức đã có ý 
tưởng hay và đã sắp xếp chương trình cho tất cả bạn đạo trên 
thế giới có cơ hội cùng tu học, cùng tiến trong mùa Covid.  

Lâm Cẩm 
Duyên Úc  61-70 3 ngày Rất đầy đủ Rất bổ ích. 

Vân Long 
Nam 

Việt 
Nam 51-60 2 ngày Chưa đầy đủ 

Các Video phương pháp công phu có nhiều thiếu sót: Nguyện 
không có Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng; pltc ko có chỉ 
dạy chú ý hay tập trung tư tưởng nơi nào,.... Cần sử dụng 
những video Thầy thực hiện năm 2000 rõ ràng và đầy đủ 
nhất. Xin cảm ơn BTC 

Nguyễn thị 
Kim Ân 

Việt 
Nam 

Dưới 
30 2 ngày Rất đầy đủ Con chỉ mong được học hỏi thêm và cảm ơn ban tổ chức .  

  
Việt 
Nam 61-70 2 ngày Rất đầy đủ 

Được nhiều thanh nhẹ ! Ước mong Đại Hội sang năm được tổ 
chức lại . 

  
Việt 
Nam  61-70 3 ngày Rất đầy đủ Rất hài lòng .  

 
 
 
Kết quả có 32 bạn đạo trả lời: 
Bỉ Quốc 1    Canada  7     Hoa Lan  1    Mỹ Quốc  5     Pháp Quốc  3   Úc Châu  11   Việt Nam  4 
 

 
 


