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1) 13-12-94 
Hỏi: Chuyện gì ở trên đời nầy khó nhứt? 
 

Ðáp: Thưa ở trên đời này thay đổi nội tâm là khó nhứt, tập quán hướng thượng là một tập 
quán tốt, giải mở được trần tâm, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, dứt khoát tình 
đời đen bạc, trí sáng tâm minh chơn tình bộc phát, chẳng còn sợ bất cứ một trở ngại nào 
xảy đến, trì tâm thực hành trong lãnh vực thanh tịnh mà tiến 
 

                Kệ: 
Khai tâm mở trí chẳng buồn phiền 
Tái lập chơn tình tự đạt duyên 
Trời Phật độ hành trong diễn tiến 
Hành thông chơn pháp chẳng còn phiền 
 

2) 14-12-94 
Hỏi: Ở trên đời này cái gì là hạng nhứt? 
 

Ðáp: Thưa ở trên đời nầy sự thông suốt và nhịn nhục là hạng nhứt của cuộc sống, chỉ có 
những người chịu tu sửa mới đạt được. Kết quả của sự nhịn nhục là óc sáng tâm minh. 
Minh là minh cái gì? Thưa minh là minh nguyên lý của Trời Ðất cấu thành, từ cái không 
đến cái có, mà từ cái có đến cái không, trí tuệ mới được sáng suốt và quân bình 
 

                Kệ: 
Chơn tình bộc phát lại càng minh 
Khó khổ chẳng giam chẳng buộc mình 
Nguyên lý nằm lòng trong sáng suốt 
Ðổi thay tiến hóa tự mình minh 
 

3) 15-12-94 
Hỏi: Mùa đông trời lạnh Bé lại chuẩn bị đến xứ lạnh phương tây Bé có ngán không? 
 

Ðáp: Thưa vì tình thương chung hợp ở phương tây, Bé phải mang xác đến trình diện cùng 
bạn đạo, để cùng nhắc nhở tu học trong chu trình tiến hóa, dù lạnh hay nóng cũng vậy 
thôi 
 

               Kệ: 
Chung nhau xum hợp tự vun bồi 
Thức giác bình tâm giữ pháp thôi 
Uyển chuyển trong lòng tâm nhớ đạo 
Thực hành chơn pháp tự về ngôi 
 

4) 16-12-94 
Hỏi: Ý chí không thay đổi có giúp cho hành trình tu học không? 
 

Ðáp: Thưa ý chí dứt khoát lập trường rõ rệt thật sự giúp cho hành trình tu học rất nhiều, 
từ nhẹ cho đến nặng đều cảm giao được cả 
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               Kệ: 
Thực hành trí tuệ sống trong hòa 
Dứt khoát tâm tư tự tiến xa 
Cảm mến tình Trời gieo tốt đẹp 
Tinh vi cởi mở quán thông hòa 
 

5) 17-12-94 
Hỏi: Những gì Bé làm đều bị bên ngoài thiên hạ bài bác tại sao? 
 

Ðáp: Thưa những gì Bé làm bên ngoài đều bài bác là vì Bé không bị kẹt vào khuôn khổ 
như họ đã và đang làm, giờ làm việc của Bé cũng khác giờ của xã hội người đời, Bé làm 
việc bắt đầu từ một giờ khuya trở đi, họ làm việc từ mười giờ sáng, sự suy nghĩ khác 
nhau, tập quán của Bé rất thanh tịnh và hữu ích, bớt được sự mê say trong giấc ngủ, phí 
nhiều thì giờ không lợi ích cho bộ óc 
 

                Kệ: 
Ngủ sớm dậy khuya đầy dương khí 
Minh mẫn không lầm chuyện nghĩ suy 
Thức giác bình tâm tâm hiểu đạo 
Chẳng còn mơ mộng chẳng còn nghi 
 

6) 18-12-94 
Hỏi: Hôm nay Bé phải rời xứ Mỹ qua Anh Quốc ghé thăm bạn đạo nơi đó, Bé nghĩ 
sao về họ? 
 

Ðáp: Thưa những bạn đạo nơi đó rất vui được tái ngộ trong tình thương ngâm sẵn trong 
mỗi người, ở trên đời này có gì sánh bằng cái vui ấy! Sự thành thật và bất ngờ mới là 
thật, giây phút cảm động thiêng liêng ấy mọi người sẽ cùng vui 
 
               Kệ: 
Người tu thấy rõ đạo trong người 
Hiện diện vui tươi nở nụ cười 
Trẻ đẹp trong lòng không biến đổi 
Cùng tu cùng tiến hướng tâm cười 
 

7) 18-12-94 (bis) 
Hỏi: Bé đi trong hành trình gần 13 tiếng đồng hồ Bé đến nơi bình an, Bé có ngủ được 
không? 
 

Ðáp: Thưa Bé đi trong hành trình dài hơn mười ba tiếng không ngủ, thần kinh cơ thể 
căng thẳng, Bé đến nơi có một giấc ngủ liên tục gần ba tiếng đồng hồ rất khỏe, tái ngộ 
những kỷ niệm ba năm về trước rất vui. Nghiền ngẫm thấy cuộc sống nhơn sinh thay đổi 
rất nhanh, xưa kia đi xe bò, xe ngựa nay được đi bằng động cơ nhanh chóng, nhưng tâm 
người lúc nào cũng muốn nhanh hơn, cuộc sống luôn luôn được cải tiến là vậy. Xưa tu 
cũng vậy rất chậm chạp. Nay tu Vô Vi thực hành Pháp Lý bước vào điển giới mà tu, thì 
nháy mắt thần thức đã đến nơi khác 
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               Kệ: 
Hòa hợp tiến nhanh hành lực học 
Trí tâm khai mở huệ thông hòa 
Không còn chậm chạp như lúc trước 
Thay đổi đổi thay sống thật thà 
 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Kiếp người 

Làm người tâm ruột lại bỏ quên, 
Đức tính thương yêu chẳng vững bền, 

Tạo loạn không hay đày cực nhọc, 
Tranh đua thua lỗ lại tiếc rên. 

 
Tiếc rên vì mất căn nền, 

Thần kinh không ổn lại quên gốc nguồn. 
Xác thân tạm bợ làm tuồng, 

Hát xong bài hát trần truồng về quê. 
Thân hồn đau đớn hôn mê, 

Lầm đường lạc lối chán chê luật Trời. 
Chạy theo tham dục ở đời, 

Chôn vùi tâm thức nơi nơi bất hòa. 
Tưởng lầm là nước của ta, 

Bản thân bất ổn vậy hòa với ai? 
Chạy theo thế sự tranh tài, 

Miệt mài đau khổ trôi hoài giữa sông. 
Cầu xin phát nguyện góp công, 

Đâu dè luật đạo lòng vòng khó minh. 
Chạy theo thế sự nhơn tình, 

Tạo phần mê chấp khó minh luật Trời. 
Đến khi cũng phải hết thời, 

Tâm hồn tan rã khó vơi ý sầu. 
Càn khôn vũ trụ cơ cầu, 

Nhiệm mầu ban rãi kết tàu về quê. 
Sóng nhồi trở lại chán chê, 
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Bơ vơ tại thế khó về đến nơi. 
Vui buồn cũng lại gắng xơi, 

Rước phần ô trược tạo nơi bất hòa. 
Ruột thời chứa đựng thân ma, 

Lên men hôi thối tiết ra cực hình. 
Đi đi lại lại một mình, 

Bên trong kích động hành trình khó cam. 
Cũng vì bản chất lầm than, 

Khó mà thanh tịnh khó am nội tình. 
Đến đây thấy rõ thân hình, 

Càn khôn quy định do mình đảo điên. 
Bệnh thì khó trị lại phiền, 

Tâm hồn ô trược khó yên khó hòa. 
Xét người lại rõ tình ta, 

Xét hồn thì phải vượt qua cảnh đời. 
Tu hành trật tự hợp thời, 

Giải mê phá chấp tạo nơi an toàn. 
Tâm minh chơn đạo đàng hoàng hơn xưa 

Dù cho thế sự nắng mưa 
Trở về chơn thức thích ưa luật trời 

Nằm lòng nhơn quả không rời 
Sửa mình tiến hóa đời đời an vui 

 
Lương Sĩ Hằng. 

Uberlingen, Nussdorf, 10-02-1990 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

TỰ NHIÊN VÀ SIÊU NHIÊN 

Montréal, ngày 25 tháng 09 năm 1983 

TỰ NHIÊN VÀ SIÊU NHIÊN 
 

Quang đảng ban hành luật tự nhiên 
Siêu nhiên cấu trúc giải tâm phiền 

Nơi nào cũng có tùy duyên tiến 
Biết phật biết trời sống vẫn yên 
Thực hành giải tỏa tùy duyên 

Siêu nhiên quang chiếu nối liền tử sanh 
Giúp hồn tiến hóa thực hành 

Quy không thức giác tan tành trược ô 
Càn khôn vũ trụ hư vô 

Quân bình tâm lực nơi mô cũng hòa 
Thực hành thấu đáo thiết tha 

Học hòa học nhẫn chan hòa tình thương 
Đạo đời tâm thức dựa nương 

Thanh thanh trược trược tự lường mà đi 
Siêu nhiên bản chất nhu mì 

Tự nhiên cởi mở tâm thì an vui 
Cảnh đời điêu luyện rèn trui 

Học rồi lại học tự tôi học hoài 
Chẳng còn ứng khẩu tranh tài 

Trở về nội thức tiến hoài không ngưng 
Xét mình nước mắt rưng rưng 

Biết mình tăm tối từ từng phút giây 
Vạn linh cấu trúc thành thầy 

Dạy tâm thức tỉnh ngày ngày sửa sai 
Càn khôn gánh nặng hai vai 

Nằm trong vay trả ngày ngày phóng thâu 
Thiên cơ quá đổi nhiệm màu 

Đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ 
Cha trời ban phước từ giờ 

Ra vô hít thở tùy cơ thực hành 
luật trời hóa hóa sanh sanh 

Học cho thức giác tự đành phải xa 
Tự nhiên xáo trộn dạy hòa 

Siêu nhiên chiếu độ tùy ta thực hành 
Thế gian phàm nhận em anh 

Thiên đàng quy một thực hành đã thông 
Tu tâm dưỡng tánh một lòng 

Cầu xin ân phước giải vòng ước mơ 
Cộng đồng giải tỏa tâm khờ 

Biết mình biết họ tùy cơ chuyển hành 
Tự minh thế cảnh trược thanh 

Làm lành lánh dữ giữ giành phước tu 
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Siêu nhiên giáo hóa người ngu 
Ban ơn thức giác trùng tu thiên đàng 

Chẳng còn suy luận với bàn 
Tự nhiên đạo pháp ngập tràn tâm can 

Đi đâu cũng cảm thấy an 
Cha trời ân độ lụng tàng hồi sinh 

Đi đi lại lại một mình 
Tâm linh sẵn có tùy tình hiến giao 
Chẳng còn thêm muối thêm màu 
Trở về thực chất giải sầu giải mơ 

Trong ta có sẵn thiên cơ 
Có tâm học đạo có giờ triển khai 

Âm thinh dẫn tiến hằng ngày 
Nói ra thì dễ, hành hoài chưa xong 
Văn chương phát họa nhiều vòng 
Viết rồi để đó thỏa lòng ước mơ 

Càn khôn cũng sắp đến giờ 
Cuối cùng phán xét tùy cơ độ trì 

Bao lần đã học đã thi 
Đã đi trong thức cũng vì tâm linh 

Cớ sao lận đận vô minh 
Tâm tình chưa dứt, địa linh khó hòa 

Siêu nhiên chuyển hóa bao la 
Độ tâm tiến hóa học hòa ngắn thôi 

Mặt tiền những việc đã rồi 
Không lo tu học đứng ngồi không yên 

Hành trì do thức tùy duyên 
Có không không có vẫn yên tâm hồn 

Chẳng còn liều lĩnh ác ôn 
Chẳng còn ghen ghét tạo hồn bất an 

Tự nhiên vui hợp luận bàn 
Con đàng thực chất là đàng phải đi 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng 

Quang đảng ban hành luật tự nhiên 

Càn khôn vũ trụ ban hành luật tự nhiên, có lập pháp, có hiến pháp, cho nên lấy ở đâu chỉ ra học lập 
pháp và hiến pháp, cả càn khôn vũ trụ đang quy dụng luồng điển Kim ,Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ kích 
động và phản động rõ ràng. 

Siêu nhiên cấu trúc giải tâm phiền 

Siêu nhiên cấu trúc tự nhiên trong sự thanh nhẹ, cấu trúc thành sáng tỏa giải tâm phiền, hướng về 
thanh nhẹ. Lúc nào chúng ta cũng giải tỏa sự phiền muộn trong nội tâm , ví dụ các bạn đang ở trong 
bóng tối , không có ánh sáng. Mà bật lên một bóng đèn nhỏ thôi, thì cái tâm nó thấy nó nhẹ nhàng, 
huống hồ gì chúng ta tu trong thanh tịnh và bật lên ánh sáng trong nội tâm, thì chúng ta nghĩ thế nào? 
sự phiền não sái quấy nó sẽ biến mất, ánh sáng đến là bóng tối sẽ tan. 
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Nơi nào cũng có tùy duyên tiến 

Nơi nào cũng có hết, chứ không Phải nói đợi tôi đi vô đâu tôi học, tôi mới tiến. kì thật là tôi đã mang 
một tâm thức rõ ràng mà nếu tôi chịu tìm trở về với ánh sáng của chính tôi thì tùy duyên mà tiến. Cho 
nên mọi người xuống thế gian, nó nằm hẳn trong luật tự nhiên, có người, chúng ta nói đạo khuyên họ 
tu, không bao giờ họ tu. Mà tự nhiên họ thức, họ tu , họ tìm con đường tu, chính họ tầm đạo mới là 
chánh , mà đem đạo cho họ chưa chắc gì họ nhận. 

Biết Phật biết Trời sống vẫn yên 

Biết được phật biết được trời thì sống vẫn yên , biết được cái lí lịch của Phật Trời do đâu đến, tại sao 
đi làm cái chuyên môn đó để làm gì? để giải nghiệp, để sử dụng phần sáng suốt và vun bồi sự thanh 
nhẹ sẵn có của mọi hành giả mà thôi. Cho nên chúng ta người tu , chúng ta phải hiểu và chúng ta phải 
thấy rõ: ta có phần sáng suốt đó, ta phải sử dụng , hỏi chớ làm sao biết phật biết trời ? hỏi chớ mình tu 
ở thế gian bị khổ cực điêu luyện đủ thứ, ngày nay mình mới thấy lại cái sự sai lầm của chính ta đã tạo 
cho ta. Sự tăm tối của ta đã gây nên sự hỗn loạn trong nội thức cho chính mình. 

Cho nên chúng ta thấy rằng cần phải ăn năn và cần phải từ bỏ những cái mà chúng ta cho là hay cho 
là tốt hiện tại, để làm chi? để quy không. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng Đức Phật là ai, mà 
chính trong ta có; Trời là ai, chính trong ta có. Thì lúc đó chúng ta sống lúc nào cũng yên ổn hết. 

Thực hành giải tỏa tùy duyên 

Siêu nhiên quang chiếu nối liền tử sanh 

Thực hành chúng ta giải tỏa tất cả những sự tăm tối , khi mà giáng lâm xuống thế gian thì chỉ có đâm 
đầu đi xuống mà thôi , rồi tất cả đều bị che lấp. Cho nên con người chúng ta nằm trong bụng mẹ đúng 
9 tháng 10 ngày, đúng ngày đúng giờ thì phải lật ngược lại, chứ không có phải ngồi ngay ngắn như 
xưa nữa. Lật ngược lại mới đi ra làm con người, thì làm cái gì cũng ngược lại với ông trời hết thảy . 

Đó! mà nhờ cái đối chiếu đó mới thấy rõ rằng cái ngược của chúng ta là đi sai lầm và đi trong cái chỗ 
eo hẹp, và chúng ta xoay chiều trở lộn lên, thì chúng ta trở về với siêu nhiên quang chiếu nối liền tử 
sanh , chúng ta thấy cái tử cũng như sanh mà sanh cũng như tử. Chúng ta đâu còn sự hâm dọa của tử 
sanh nữa. 

Giúp hồn tiến hóa thực hành 

Quy không thức giác mà tan tành trược ô. 

Giúp hồn tiến hóa thực hành, lúc đó chúng ta mới hướng thượng rồi, chúng ta thấy cái hồn của chúng 
ta cần phải thực hành để đi lên . Chứ còn chờ đợi ai nữa. Quy không thức giác mà tan tành trượcc ô; 
chúng ta trở về với không, không có gì của chúng ta, cơ thể này cũng của trời đất tạm cho chúng ta 
mượn để học và để tu tiến mà thôi. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Thì khi mà chúng ta ý thức được 
những điều này, thì những sự trược ô, tham muốn trong tâm hồn của chúng ta tự nhiên nó biến mất, 
nó không còn nữa. 

Càn khôn vũ trụ hư vô 

Quân bình tâm lực nơi mô cũng hòa (còn tiếp) 
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Đề tài suy gẫm 

Giữ hạnh phú gia đình 
 

Hỏi: Trước hết con cảm ơn Thầy đã hồi âm thư con thật sớm! Sau đây là câu hỏi mới của con: Vì tu 
thiền nên lúc này về tình dục con không muốn nữa, nhưng chồng con không tu cứ đòi hỏi hoài, không 
cho thì chồng con đòi cưới vợ bé, thưa Thầy con phải làm sao để giữ cho gia đình được hạnh phúc?! 
 
Đáp: Chuyện vợ chồng là trong luật tự nhiên mà hình thành, không có hại. Người tu phải dấn thân 
dũng mãnh, phục vụ đầy đủ thì gia đình sẽ được an vui. Luật Trời có trước luật đời, mỗi mỗi đều giới 
hạn, không sao hết. Người vợ tu mới thật là vợ của chính mình. Nếu đổ thừa vợ tu, đi lấy vợ khác tức 
là người thiếu đạo đức, tình yêu đời đời bất diệt, chứ không phải tình yêu trong sự đụng chạm thể xác 
năm mười phút là thật sự yêu. Hiểu được luật nhân quả thì phải giữ sức khỏe cho nhau. Gia đình tươi 
vui trong khỏe mạnh, trí sẽ sáng, tâm sẽ minh là cứu cánh duy nhất của phần hồn. 
(Thiền Đường Paris, France: 25/7/95) 
 
 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 10, 07-03-2021 
 
Băng chung thiền bạn đạo các nơi:   Con Đường Tiến Hóa 
 
https://youtu.be/BstgWrDo4OA 
 
Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video Khóa Thăng Hoa năm 1988 tại Thiền Viện Quy Thức 
tuần này: 
 
Nghìn năm một thuở - một kỹ thuật tinh vi - siêu hộ tâm thức các bạn tiến hóa - Khóa Thăng Hoa, p2 
https://youtu.be/Asc9g6YE7Ek 
Trở về với Thanh Tịnh Sáng Suốt để khai mở những gì lố bịch tăm tối trong nội tâm-Khóa Thăng 
Hoa, p3 
https://youtu.be/fSZsFf8YAlA 
 
 
Ban video kính mời 
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