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1) 20-09-94 
Hỏi: Làm người muốn có ý chí dũng mãnh thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa làm người muốn tự tạo dựng một ý chí dũng mãnh, thì phải tự sửa từ động 
loạn đi tới thanh tịnh thì mới có cơ hội vun bồi sự sáng suốt của chính mình, hiểu được 
làm được thì mới bằng lòng dấn thân sửa mình và cứu đời trong tinh thần vô quái ngại, 
hồn và xác sẽ được yên vui trong chu trình tiến hóa. 
 
                   Kệ: 
Sửa mình cảm thức chuyển vui hòa 
Hồn vía chung vui sống thật thà 
Dũng mãnh thực hành theo đạo đức 
Cộng đồng khai triển chẳng còn ma 
 
2) 21-09-94 
Hỏi: Tại sao người tu bị bạc đãi bởi tình đời? 
 
Ðáp: Thưa người tu tinh tấn thì không đá động gì về tình đời đen bạc, vượt khỏi tầm mức 
đấu tranh vô ích, không làm những việc có hại cho phần hồn và luôn luôn nối tiếp với 
luồng điển đại bi mà sống, thế gian thấy họ khổ nhưng chiều hướng tâm linh vẫn được 
phát triển, không tiền không tội, ngược lại đường tu tức là mưu mô tiền bạc, tạo tội cho 
phần hồn mà không hay 
 
                  Kệ: 
Tu hành thức giác vẫn còn may 
Tính toán mưu mô tự hại đày 
Hồn vía không minh hồn tạo động 
Tình đời đen bạc vẫn còn say 
 
3) 22-09-94 
Hỏi: Bé có thâu bạn đạo hay không? 
 
Ðáp: Thưa Bé không có thâu bạn đạo để thâu nguyệt liễm làm giàu. Bé chỉ có phục vụ 
mọi người tự hướng tâm về Trời Phật, tức là hướng tâm về chính họ, mà tự thức tâm mà 
tháo gỡ nghiệp tâm của chính họ, cùng tu cùng tiến trên đường tiến hóa của tâm linh, còn 
về vật chất thì mọi người cũng phải tự tham gia vào mọi công tác tùy theo khả năng của 
chính mình mà phục vụ quần sanh, trong thực hành, dấn thân để tự hiểu và tự tiến, phần 
hồn hướng về thanh tịnh mà tu. 
 
                    Kệ: 
Tu hành đời đạo tiến sâu tầm 
Giải mở khai thông trí góp phần 
Tuệ giác phân minh đường trí đạo 
Hồn minh trí sáng tự phân tầm 
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4) 23-09-94 
Hỏi: Sự công bằng giữa hai vợ chồng thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa sự công bằng giữa hai vợ chồng thì phải thật sự thương yêu nhau thì mới đạt 
được sự công bằng của sự sống, dụng tâm thực hiện sự quí mến lẫn nhau thì sẽ không bao 
giờ phai lạt cả. 
 
                  Kệ: 
Thật sự thương yêu chuyển đạt hòa 
Tâm thương quí mến chẳng còn xa 
Trong đời có đạo tâm thành thật 
Quí mến thương yêu tự cảm hòa 
 
5) 24-09-94 
Hỏi: Muốn thực hiện tình thương và đạo đức thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn thực hiện tình thương và đạo đức thì phải tự khai thác khối óc của chính 
mình, nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt, lúc ấy mới biết thương mình và 
sự cấu trúc tinh vi của Trời đất mà hành sự trong trật tự của vũ trụ quang, vui sống với 
ánh sáng của Ðại Bi, thực hiện tha thứ và thương yêu, tự cảm thức tình thương và đạo 
đức mà hành sự, thì sẽ không lưu luyến nghiệp chướng trong tâm nữa và dứt khoát thực 
hành pháp môn khứ trược lưu thanh mà tiến hoá trong nhịp cầu của tâm linh. 
 
                 Kệ: 
Tự tu tự sửa chính tâm mình 
Tiến hóa tâm linh chuyển hướng khinh 
Trí sáng tâm minh lòng tận độ 
Bằng lòng học hỏi tự mình minh 
 
6) 25-09-94 
Hỏi: Tuổi trẻ tham thiền không định tâm được tại sao? 
 
Ðáp: Thưa tuổi trẻ không định tâm được là vì chưa dứt bỏ được tập quán hướng ngoại, 
cần phải niệm Phật nhiều sau giờ làm việc để tự qui hội tâm thức hướng về từ bi thanh 
nhẹ thì mới định tâm được, tự thức giác buông bỏ chuyện đời, dứt khoát tu tiến siêng 
năng hành pháp thì mới có kết quả tốt. 
 
                Kệ: 
Trì tâm tu luyện dứt tâm đời 
Trí ý siêng năng trí thảnh thơi 
Ðời tạm không cần tâm luyến tiếc 
Quán thông khai triển ý không đời 
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7) 26-09-94 
Hỏi: Thế gian lắm chuyện đau buồn làm sao Bé có thể giải thích cho hết được? 
 

Ðáp: Thưa Bé có duyên lành Bé mới nhận được lá thơ thắc mắc và thở than của người 
gởi đến, Bé chỉ biết cảm ơn và nhịn nhục học hỏi và phúc đáp, Bé không bao giờ cảm 
thấy chán nản. Ngược lại Bé lại được vui hơn, hạnh đức tu học càng ngày càng dồi dào 
hơn. 
 

              Kệ: 
Bình tâm học hỏi ý qui hườn 
Nguyên lý Trời ban chẳng thiệt hơn 
Hạnh đức do mình tâm tự thức 
Trì tâm học hỏi lại mang ơn 
 
 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 
 

Biển Cairsn 
 

Thuyền trôi sóng vỗ từ hồi 
Uyển chuyển hành trình chỉ tiến thôi 

Mặc cho gió thổi sóng nhồi 
Dựng xây thanh nhẹ xa xôi chẳng còn 

Càn khôn vũ trụ đường mòn 
Dũng hành đến đích chẳng còn chờ trông 

Chẳng còn sợ sệt phập phồng 
Thanh bình tái hội đến cồn đất duyên 

Biển xanh cát trắng nối liền 
Chung vui tận hưởng tình duyên đất Trời 

Ánh quang sáng chói hợp thời 
Giúp hiền khỏe mạnh rõ Trời hóa sanh 

San hô xuất hiện đẹp xinh 
Tự nhiên cấu trúc duyên hình độ tâm 

Tự mình bơi lội thì thầm 
Long Vương hải sản âm thầm dựng xây 

Hòa bình có cảnh thế này 
Cá vui chung lội vui vầy cảm giao 

Hiện ra đủ sắc đủ mầu 
Cơ trời sắp đặt chung nhau thực hành. 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Yêu đời yêu đạo thực hành 
 
Manila ngày 19/6/1979 (tiếp theo) 
 
Cho nên chúng ta tu đây, tuy rằng các bạn không phải xây dựng một khí giới nào, nhưng các bạn 
lấy điển làm khí giới! Các bạn làm chiến sĩ của Thượng Ðế để thực hiện tình thương và đạo đức, 
đời lẫn đạo, các bạn thấy chưa, chúng ta tu về vô vi không phí, không hoang phí thì giờ của các 
bạn đâu, không uổng công  của các bạn đâu, nhưng mà từ từ sẽ cho các bạn thấy. Rồi các bạn thấy 
những sự ngu muội của chúng ta từ bao nhiêu kiếp rồi, tới bây giờ mới lóe hiểu một chút thôi, 
cũng chưa biết chân lý, chưa hiểu chân lý. Chính bản thể của các bạn là chân lý mà chưa hiểu. Nếu 
các bạn hiểu rồi, các bạn đâu có đi tìm ông thầy dạy tu. Thấy chưa? Bạn không hiểu được, cho nên 
chúng ta tìm được rồi, chúng ta tu.  
 
Cho nên chúng ta có một pháp bình đẳng Vô Vi, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này, nó bình 
đẳng, nó không có thầy trò, quá thương mến mà kêu Thầy vậy chớ nó là bạn thôi. Thầy của nó là 
nó đó các bạn! Thầy luôn luôn ở trong tâm hồn của các con và thầy luôn luôn hiện trong kiến thức 
của các con. Ðó thì nó ở trong bình đẳng hết rồi thành ra không có ỷ lại, mình phải nắm lấy những 
sự sáng suốt thanh nhẹ mà người đã cho mình, rồi mình giữ đó để tiến, mình làm thầy rồi, còn chờ 
thầy gì nữa. Thầy của một tiểu thỉên địa, trách nhiệm với càn khôn vũ trụ, trách nhiệm với Thượng 
Ðế đời đời! Cho nên các bạn hiểu nhiều chừng nào lại càng yêu đời nhiều chừng ấy, tha thiết yêu 
đời, yêu sự huyền vi sắp đặt của bàn tay Thượng đế, yêu đạo, khao khát đạo, yêu chơn lý tiến hoài 
không ngưng, lên hoài không thấy tới, đi không hết, đâu có biết chỗ nào cao thấp! Ði tới không 
giới, không không gian, không thời gian, vô cùng tận! 
 
Cho nên cuộc hành hương chúng ta không có thể nói ai cao và không có nên chê ai thấp. Thấp 
nhứt càn khôn vũ trụ cũng là Thượng Đế, cao nhất càn khôn vũ trụ cũng là Ngài. Các bạn thấy 
chưa? Trong sanh có tử,trong tử có sanh các bạn thấy chưa, là Thượng Ðế, trong chết có sống, 
trong sống lại có chết, các bạn thấy không? Cho nên chúng ta hiểu được nguyên ý đời đạo sanh tử 
nối liền, các bạn còn đau khổ không? Nãy giờ các bạn còn đau khổ không? Tâm hồn các bạn đã 
thay đổi và dung thứ, ai xâm chiếm tư tưởng các bạn? Thanh điển của Thượng Đế đang chiếm tất 
cả tư tưởng các bạn. Các bạn đã về với đấng Cha Lành, các bạn đã về với tình thương muôn loài 
vạn trạng, các bạn thấy các bạn phải trở về với trách nhiệm các bạn, xây dựng cả càn khôn vũ trụ, 
phần hồn của các bạn vô cùng tận, các bạn phải đóng góp với vạn linh để chuyển hóa, tiến hóa, để 
sửa đổi các nơi các giới đang nguy ngập, đang đau khổ, đang triền miên dồn dập sự đau khổ. Ðó là 
bị vì chúng bê tha, không chịu học bài, bây giờ cho học cấp tốc! 
 
Cho nên chúng ta có duyên lành mới gặp pháp, gặp pháp thì chúng ta phải thực hành, thực hành 
mới thấy bạn. Nếu các bạn không thực hành, cái pháp để cho các bạn đọc rồi liệng thì nó cũng như 
mảnh giấy đi tiêu của mọi người, không có giá trị gì hết! Mà các bạn thực hành rồi các bạn thấy, 
đó là giá trị, mà giá trị đó do ai?  Do khối óc con người đã minh định và xác nhận. Nếu khối óc con 
người không minh định và không xác nhận, ai nhìn nhận Chúa, ai nhìn nhận Phật, ai nhìn nhận 
khối linh quang cao cả. Thấy chưa? Ðó, do khối óc! 
 
Cho nên mỗi mỗi chúng ta tu vô vi là ở trong thực hành, các bạn phải đi từ ly từ tí và tự các bạn 
phải kiểm chứng và xác nhận mới có giá trị, không nên nghe và mê tín và cho đó là đúng, không 
bao giờ! Nhưng ai nói đúng mình cũng gật đầu đúng, đâu đâu cũng là phải, chỉ tôi không phải mà 
thôi. Ai ai cũng là đúng, ai ai cũng là tài nhưng chỉ tôi chưa tài, tôi phải tu, tôi còn ngu tôi mới tu 
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mà tôi còn cho tôi sáng suốt, tôi còn phải tu. Tôi tu tới hai cái đó nó đi tới vô cùng tận hòa đồng, 
không sáng suốt và hết ngu. Lúc đó tôi thấy nó nhẹ nhàng! Bạn còn cho bạn sáng suốt là bạn còn 
phải lo cho người khác, động! Thấy chưa? Bạn còn cảm thấy bạn là thằng ngu thi bạn cũng còn 
động nữa. Nhưng mà nhờ hai cái đó chúng ta mới tiến. Có cái tối có cái sáng, có tối có sáng, có cái 
ngày có cái đêm, chúng ta mới là tiến được, chúng ta học ở trong hành trình đó. Chúng ta đang ở 
trong một cối xay đang xay, cối xay đang xay gạo, xay chúng ta, để tiến hóa! Cho nên chúng ta 
phải chấp nhận, không sao hết. Các bạn hiểu rõ phần hồn các bạn bất diệt thì lúc nào các bạn cũng 
an vui và thực hành để tiến. 
 
Ðời thì các bạn đối xử với mọi người đều phải thương yêu vô cùng tận . Các bạn phải yêu đời các 
bạn mới thấy đạo chớ! Các bạn tu mà các bạn bỏ đời lấy gì các bạn thấy đạo. Mà yêu đời không 
phải kêu các bạn đi chơi bời suốt ngày suốt đêm đâu. Yêu đời các bạn phải ý thức rõ nguyên căn 
của mọi sự việc. sự mến cảm của Thượng Ðế đã đến với bạn trong tình thương gia đình, anh em 
bạn bè quí báu. Nghịch cảnh cũng là phải yêu luôn cả nghịch cảnh đến với bạn. Nếu không có 
nghịch cảnh làm sao thử lòng bạn, ai dám chun vô trong ruột bạn mà thử bạn. Cho nên bạn phải 
yêu tất cả, yêu đời thì bạn mới thấy đạo. Còn bạn không chịu yêu đời làm sao bạn thấy đạo? Ðời 
đạo song tu, chỉ có vô vi mới mở đường cho các bạn tiến. Còn rồi các bạn cấm cái này, cấm cái kia 
cái nọ, làm sao các bạn tiến? Tôi đã nói rằng, nghề nào giữ nghề ấy, tối cứ thực hành công phu, rồi 
nó sẽ thay đổi tùy theo tâm linh tiến hóa. Tâm linh các bạn nhẹ, sắp đặt có từng có lớp nó phải 
chuyển hóa qua một cái nghề khác thông thạo hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ dãi hơn, nhưng mà lại cao 
siêu hơn, lại khó khăn hơn ở sau này. Cái tầng tiến hóa của đạo nó phải khó khăn hơn. Nếu các bạn 
tu cao thì các phải học những bài vở cao. Người ta học một ngày, các bạn phải một giây đồng hồ 
phải trả lời liền, phải giải quyết liền, phải tâu trình liền, nằm trong chân lý không dư không thiếu, 
chứ không phải câu nệ chậm trễ được. Nếu các bạn tu cao thì phải tới cái lớp đó. (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Làm sao để thành dân Bích Ngọc? 
 

Hỏi: Cha có nói có những điều kiện sau đây mới được vô dân Bích Ngọc: Thông Minh, Thanh 
Sạch và Thật Thà. Xin Cha dẫn giải cho chúng con được rõ. Cám ơn Cha nhiều. 
 
Đáp: Tu mà siêng năng làm Pháp Luân Thường Chuyển thì căn nặng sẽ thành căn nhẹ, phần hồn sẽ 
được hội nhập vào ánh sáng luồng điển cái của vũ trụ quang. Trí sáng, tâm minh thì sẽ hội nhập 
vào giống dân Bích Ngọc. (Thiền viện Qui thức năm 1988) 
 

Thông báo video Tuần Lễ 50, 13-12-2020 
 
Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
 
Phải dấn thân, phải huy sinh tánh hư tật xấu - Thiền Viện Quy Thức 1988, Khóa Thanh Tịnh - p1 
https://youtu.be/D-onAk2ZHNc 
Ban video kính mời 
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 BẠN ĐẠO VIẾT 
 

Bài viết 1 
 

Hemet ngày 2 tháng 12 năm 2020 
Kính gởi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng  
Thưa các bạn: đây là tiết mục Chia Tâm Tình  
Phát Triển Trí Tâm  
Tuần này chúng tôi xin được chia sẻ: 
Lễ kỷ niệm 9 năm thành lập Thiền Đường 
của chị LÀNH ở OROVILLE  
Rất là Hân hạnh vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham dự vào 3 ngày 27- 28- 29 tháng 11 năm 
2020 
Rất là vui và rất là tiết vì đang trong tình hình bệnh dịch nên có một số anh em chị em phải  
hẹn lại năm sau.  
May mắn thay nhờ có anh HIẾU NGHĨA rất nhiệt tình hướng dẫn cho chúng tôi được thăm  
Cảnh đẹp của OROVILLE hiền hoà thơ mộng  
Chúng tôi chỉ có vài người nhưng chương trình trao đổi tu học rất là phong phúc từ đời qua đạo ở 
mọi khía cạnh của cuộc sống 
Thị Phi Nhân Ngã cho đến kinh nghiệm tâm linh  
Lấy câu:(NHƯ THỊ NGÃ VĂN) trong Kinh DI ĐÀ 
để luận thảo bàn bạc Tôi nghe như vậy Tôi thấy như vậy và Tôi nói như vậy... đủ thứ chuyện trên 
trời dưới đất không thiếu một ai vui lắm  
Và sau cùng chúng tôi kết thúc với câu thơ cổ điển như sau: 
TRI KỶ TƯƠNG PHÙNG NGÀN BÔI THIỂU  
THOẠI BẤT TƯƠNG ĐẦU BÁN CÚ ĐA 
Tạm dịch: 
Rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít  
Lời không hợp ý nữa câu nhiều. 
2 câu thơ này làm cho chúng tôi nhớ lại lời của  
Bác TRÍ nói như sau: 
Đối với Đức THẦY kính yêu của chúng ta  
Ngàn lời khen vẫn còn THIẾU  
MÀ một lời khen cũng là NHIỀU!.... 
Chia sẻ đến đây xin tạm dừng  
Kính chào các bạn  
Quý Thương  
Bành Chí  (CA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

===== 
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Bài viết2 
 
Hemet ngày 6 tháng 12 năm 2020 
Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng  
Thưa các bạn:Đây là tiết mục Chia Sẻ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm 
Đề tài tu học tuần này là: 
                    LƯỜNG GẠT  
LƯỜNG GẠT CHÍNH MÌNH THÊM NẶNG TỘI  
HỒN VÍA KHÔNG MINH QUI ĐƯỜNG CŨ  
THỨC GIÁC BÌNH TÂM KHAI TRIỂN TỐT  
THỰC HÀNH TU TỊNH GIẢI TÂM MÙI . 
                  Lương sĩ Hằng  
Trong lúc anh chị em chúng tôi sinh hoạt tu học  
có một bạn đặt câu hỏi: 
CẢM THÔNG THANH NHẸ PHÁP PHÂN HUYỀN: Pháp Phân Huyền là gì? 
Thưa các bạn: 
PHÁP có nghĩa là Phương pháp để thực hành  
Phân có nghĩa là Phân giải phân tích phân chia ra cho rõ ràng. 
HUYỀN có nghĩa là ĐEN  
ĐEN mà nhìn thấy không phải ĐEN mà không thấy chỉ nghĩa trong không mà có  
Chổ đó gọi là TỐI THƯỢNG  
TỐI có nghĩa là ĐEN  
THƯỢNG có nghĩa là CAO  
Cho nên chổ cao nhất của Tâm Linh là màu ĐEN gọi là HUYỀN BÍ hay TỐI THƯỢNG  
CÒN gọi là chỗ của:HẮC BÌ PHẬT  
HẮC có nghĩa là ĐEN 
BÌ có nghĩa DA  
HẮC BÌ có nghĩa là Da Đen  
PHẬT có nghĩa là Thanh Nhẹ  
Còn gọi là DA BÌ PHẬT 
HAY KINH DA BÌ LÀ KINH DI ĐÀ  
MỘT cuốn KINH được bao bì,bao bọc  
bao kính bởi một lớp DA và ở dưới lớp da đó bao gồm cả một QUỐC ĐỘ!.....như sau: 
NHỨT THỜI PHẬT TẠI XÁ VỆ QUỐC  
KỲ THỌ CẤP CÔ ĐỘC VIÊN  
PHẬT gọi: DI ĐÀ ơi! Ta cho ngươi một vườn địa đàng có đầy đủ cây cối hoa quả vạn vật là bản 
thể của ngươi, ngươi có biết chăng?..... 
Các bạn thấy đó theo sự hiểu biết và giải thích của chúng tôi là như vậy chia sẻ đến đây cũng   
tàm tạm đủ. 
Kính Chào các bạn  
Quí thương  
Bành Chí (CA) 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện bình an cho Mẹ của bạn đạo Tống Thị Kiều 
Cúc là Bà Vương Thị Mân sanh năm 1924,  năm nay được 96 tuổi, hiện đang ở Thôn Năm, Xã 
Cẩm Thanh, Hội An, Đà Nẵng Việt Nam được  bình an, mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi. 
   

Gia đình bạn đạo Tống Thị Kiều Cúc cảm ơn quý bạn đạo. 
 


