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1) 07-10-95 
Hỏi: Tại sao Thượng Ðế phải phục vụ quần sanh? 
 
Ðáp: Thưa có sanh có dưỡng thì mới có cơ hội tiến hóa, từ quang ban chiếu vô cùng của Ngài 
lúc nào cũng hổ trợ cho những phần hồn thanh tịnh và sáng suốt 
 
               Kệ: 
Cảm thông nguyên lý tự mình tu 
Khai triển tâm linh khỏi phải mù 
Giải bỏ chuyện đời trong ý động 
Thanh tâm tu luyện sống an du 
 
2) 08-10-95 
Hỏi: Tham hành phát triển điển quang của hành giả có lợi hay có hại? 
 
Ðáp: Thưa tham hành pháp có lợi, sức khoẻ sẽ được dồi dào, xác thân khỏe mạnh và yên ổn 
 
               Kệ: 
Tâm linh phát được sanh tồn tiến 
Tiền bạc lo âu tạo nổi phiền 
Sợ cướp sợ giựt tâm khó nhẹ 
Thành tâm tu luyện lại càng yên 
 
3) 09-10-95 
Hỏi: Ðiện năng trong cơ tạng chạy từ đâu đến đâu? 
 
Ðáp: Thưa điện năng trong cơ thể của xác thân chạy từ xương khu lên thẳng đến khối óc. 
Người làm sai và nghĩ sai, sự chênh lệch điện năng xương sống bị chênh lệch, méo qua một 
bên hay là khòm tới trước, cần lưu ý bộ xương sống, lúc thiền phải ngồi thẳng lưng, không nên 
khòm tới trước hay ngước ra phía sau 
 
              Kệ: 
Biết mình cùng vũ trụ có liên can 
Nhập định tham thiền phải trấn an 
Trí tuệ không ngừng tâm thức giác 
Cảm thông điển giới thức phân bàn 
 
4) 10-10-95 
Hỏi: Làm sao mới được bình an? 
 
Ðáp: Thưa phải siêng năng chăm sóc lấy bản thân thì mới được bình an. Người tu thiền một 
thời gian ba năm mới lộ tánh, ăn năn sám hối tự sửa thì mới được bình an. Bệnh do tánh sanh, 
khổ do tâm tạo những điều không hay cho chính mình 
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               Kệ: 
Trên đường điêu luyện hành trình tiến 
Khó khổ tự cam chẳng có phiền 
Hạnh đức tràn đầy do nhịn nhục 
Thực hành chơn pháp tâm thân yên 
 
5) 11-10-95 
Hỏi: Ai trách nhiệm đối với thể xác? 
 

Ðáp: Thưa phần hồn trách nhiệm đối với thể xác, cần hướng tâm về trật tự của càn khôn vũ trụ 
thì phần hồn mới đủ sáng suốt xây dựng và dìu tiến thể xác hoạt động theo chiều hướng của vũ 
trụ mà tiến thì khối óc sẽ không bị hư hại, ánh sáng sẽ được khai triển trong nội tâm, am hiểu 
sự sống trong lẽ sống trật tự và dễ nhịn nhục hơn 
 

                Kệ: 
Minh tâm chẳng có giận buồn hờn 
Trí tuệ phân minh chẳng ác ôn 
Tự cứu thân hình mưu giúp họ 
Hướng về trật tự lý sanh tồn 
 
6) 12-10-95 
Hỏi: Tại sao ở đời nầy có loại người nghi người khác không thích mình? 
 

Ðáp: Thưa loại người nghi người khác không thích mình là loại người thần kinh yếu và tự ái, 
sanh ra tánh đa nghi không lối thoát 
 

                 Kệ: 
Thần kinh bất ổn tánh đa nghi 
Tự ái sân si khó thức thì 
Tâm đạo không thành thiếu trí tinh 
Tánh tình bất ổn dự đề thi 
 
7) 13-10-95 
Hỏi: Sức hút nào mạnh hơn sức hút của hồng trần? 
 

Ðáp: Thưa ở đời nầy có ba loại sức hút: 
1- Hồng trần 
2- Tâm linh và 
3- Âm giới 
Hồng trần là cuộc sống của thể xác. Tâm linh là cuộc sống của phần hồn. Âm giới là cuộc sống 
của sự phù hộ và ỷ lại Chỉ có cuộc sống của tâm linh là cứu cánh của hành giả tại mặt đất nầy. 
Nếu quên cuộc sống tâm linh thì sẽ oan uổng cho một kiếp làm người 
 

                Kệ: 
Sống vui chỉ biết tình đời tiến 
Chẳng có tâm linh lại có phiền 
Âm giới lân la trong khổ nạn 
Tâm linh sáng suốt lại thường yên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Cảnh Đời 
 

Cảnh đời là bãi trường thi 
Sanh sanh hóa hóa tùy nghi tiến hành 

Vạn linh ước nguyện đạt thành 
Không sao giữ được của giành thế gian 

Mỗi ngày mỗi cảnh mỗi màn 
Chàng nàng xây dựng chàng nàng ra đi 

Học thanh học trược dự thi 
Các miền vẫn tiến hợp thì cảm giao 

Không trung xuất hiện trăng sao 
Trong người Tinh, Khí, Thần giao cảnh đời 

Nếu tu trụ đảnh sớm rời 
Bao ngày học hỏi tạo lời khuyến Tu 

Chẳng còn động loạn tạo ngu 
Hô hào đủ thứ thân tù chẳng khai 

Bình tâm minh cảm thanh đài 
Cha Trời ban rải chính Ngài độ nhân 

Trùng trùng điệp điệp giao tầng 
Thân tâm an lạc hưởng phần Trời ban 

Khổ hành cũng tại tự than 
Bằng lòng học hỏi vẫn bàn nội tâm 
Người người minh lý mừng thầm 

Biết mình đang học đang tầm đường đi 
Thực hành chớ vội nghĩ suy 

Tu là cõi phúc sớm thì đạt an 
Luận đi xét lại vui bàn 

Khai màn tâm thức dọn đàng tự tu 
Thế gian thiên hạ xét ngu 

Người tu tự xét giải mù giải mê 

Bình tâm thấu đạo muôn bề 
Quê hương căn bản tự về đến nơi 

Chẳng còn loạn động lệ rơi 
Tự mình thức giác tự rời tham sân 

Càn khôn vũ trụ sẵn cân 
Trong ta cũng vậy tự lần giải phân 

Bên ngoài sống cảnh nghĩa ân 
Biết đời là thế mở tầng cảm giao 

Trở về thanh tịnh mới mau 
Trước sau như một làu làu giải phân 

Mổi căn mỗi phước mỗi phần 
Cao tầng tự tiến thấp tầng tự đi 

Học rồi lại phải dự thi 
Học hoài mới tiến hợp thì cảm giao 

Cộng đồng khai triển muôn màu 
Lần không, đến đích kết tàu về quê 

Biết mình học hỏi chữ Mê 
Nay đà thức giác trở về Hư Không 

Luân hồi nhiều kiếp nhiều vòng 
Quy y chơn pháp tự tòng tự đi 

Hồi sinh thức giác hợp thì 
Vô cùng tiến hóa uy nghi Đạo Đời 

Thanh bình tâm thức mở lời 
Sửa tâm tự nguyện tùy nơi thực hành 

Vạn linh giữ mối hóa sanh 
Có đi có ở có hành đến nơi 
Làm tuồng đào kép ở đời 

Hạ màn xét rõ những lời thực chơn. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng 

Hawaii, 30-07-1982 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO 

Ngày 04 Tháng 3 năm 1986 (tiếp theo và hết) 

Cho nên các bạn còn thời giờ sống lâu hơn tôi ở thế gian, các bạn sẽ có ngày giờ chứng minh 
sự thật: giờ phút lâm chung của họ thế nào? Thấy rõ mọi sự việc. Và bạn sẽ nắm cái pháp này, 
rồi bạn cứ hành đi, đi,đi, đi… rồi bạn thấy: Ân sư không bỏ bạn. Đi môi trường nào bạn cũng 
có hoàn cảnh tiến hóa hết, nếu các bạn giữ pháp tu. Còn không thì các bạn chỉ nuôi sự mến tiếc 
mà thôi. Như vừa rồi ở Việt Nam đã cho hay rằng: Kim Thân Cha đem xác về trời. Mọi người 
ngạc nghiên rồi. “Ngài đã đi rồi, đã từ bỏ chúng ta rồi, chúng ta làm sao đây?” Đó là cái ngu 
xuẩn và cái tăm tối. Cho nên chúng ta phải thấy rằng: Ngài có ở hay là đi, cũng do ta mà thôi. 
Nếu bạn xác nhận đó là Thượng Đế thì bạn bảo vệ Thượng Đế. Còn bạn không xác nhận thì 
đâu có cái gì đâu, bạn lo tu. Và Thượng Đế đã xác nhận: bạn là Thượng Đế, và Thượng Đế là 
bạn, “con đau khổ là Cha đau khổ, con vui là Cha vui”. Ngài đã nói là: “Ta với người là một”! 
Có bây nhiêu đó là Ngài mở trí cho chúng ta, mà chúng ta không chịu hành, để hành trong ỷ 
lại, rồi nói “Kim Thân này bỏ ở Việt Nam, rồi Kim Thân qua Mỹ, rồi Kim Thân đi đâu… Kim 
Thân qua Liên Xô…”. Làm chi vậy? Có ích gì cho ta đâu? Ta chỉ có tu chúng ta mới đi tới, 
còn ta không tu thì không có đi tới. Rồi ngồi đó, cứ nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, 
thét rồi động loạn, rồi ma nó nhập vô, nó cũng xưng “tao là Ông Thượng Đế, tao là Kim Thân 
tái thế…”, rồi đủ chuyện hết, rồi khổ! 

Cái khổ của mình, mình phải giải quyết! Cái khổ của các bạn, Ông Thượng Đế ổng đâu có tới 
giúp cho các bạn được đâu! Các bạn phải làm, phải hành. Ổng đã nói bạn là ổng mà, phải làm. 
Chứ không phải chờ ổng tới ổng giúp! Ổng không có tới đâu. Bạn chờ một triệu năm nữa 
không có ông Thượng Đế tới mà giúp cho các bạn hết nạn đâu! Cái nạn là cái bài học, bài học 
để tiến. Cái nghiệp chướng vợ con của các bạn, các bạn bỏ thử tôi coi nào? Nói các bạn bây 
giờ được Thượng Đế chứng minh, bạn là làm ông này ông nọ lớn rồi..., bạn bỏ thử tôi coi nào? 
Không được. Bạn phải làm, phải tu, phải tiến, đó là trong thực hành đó bạn. Tôi khuyên các 
bạn thực hành, tôi chỉ đường cho các bạn đi để giải thoát, không bị lệ thuộc. Chính tôi đã và 
đang đi. Tôi là con người như các bạn, mang thể xác như các bạn, trong thực hành, mà các bạn 
còn không thấy khả năng của các bạn, thì các bạn tự hủy các bạn mà thôi. Làm đầy tớ nô lệ 
nhiều kiếp rồi, bây giờ phải làm chủ, phải đi, phải tự đi. Cho nên các bạn, nghe và ý thức cho 
kỹ: đừng tôn sùng chỗ này, tôn sùng chỗ nọ mà hại mình. Thực hành đi các bạn. Bây giờ, một 
giai đoạn, các bạn trước khi gặp tôi và tới bây giờ, các bạn cũng đã tiến rồi, và tiến trong ý chí 
thực hành, qua sự đánh thức thực hành của tôi, để cho các bạn thấy rõ các bạn đang thực hành, 
trong thực hành của các bạn, chứ không phải lời nói xuông kia đã giúp cho các bạn cái gì đâu, 
các bạn thấy không? Cho nên cố gắng đi, đừng bước vào một cái thế giới vô hình mà ta không 
bao giờ thấy, và ta không bao giờ chứng nhận được. Cho nên ở chế độ tự do này, có nhiều con 
đường, có con đường hồi nào ở tới bây giờ ta ở không bị ăn cướp, mà có nhiều con đường ăn 
cướp triền miên. Nó có nhiều con đường khác nhau, đừng có lầm bước vô con đường ăn cướp 
đó mà khổ. Các bạn phải hiểu chỗ này, phải nhớ những gì tôi nói: Đời Đạo Song Tu. Sau cái 
khổ là hạnh phúc, các bạn phải cố gắng thực hành để đi tới. Còn nếu các bạn không chịu thực 
hành không bao giờ các bạn có kết quả. Ông lên bà xuống nhiều lắm, trị bệnh này bệnh kia rốt 
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cuộc rồi bệnh nào cũng tật nấy, không có bao giờ giải quyết được. Rốt cuộc người tu, tự thực 
hành người đó mới giải quyết, thấy rõ tôi nhờ tu tôi mới giải quyết được cái bệnh điên khùng 
của chính tôi. Điên khùng là thần kinh yếu, nhẹ dạ thu hút những cái chuyện bên ngoài, rốt 
cuộc giải quyết không được, quẩn trí mà thôi. Còn đằng này chúng ta khử trược lưu thanh, 
ngày đêm phải lo trật tự, giải tỏa nghiệp chướng trong nội tâm, trở về trở lại trật tự sẵn có 
chính của chúng ta, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, đó là đúng luật tiến hóa sẵn có của nhân sinh. 
Từ hồi nào đến giờ tất cả những ông lên bà xuống, khối Vô Vi thâu băng đầy đủ hết, để cho 
các bạn phân tách thấy thế giới bên kia là cái gì. Nó cũng vậy đó thôi. Nếu con ma mà sợ các 
bạn ở đây, các bạn cũng có thể xưng các bạn là quan quyền lớn chức để đuổi con ma. Thì ở 
bên kia mà người ta qua, các bạn mà quỳ lạy, thì rốt cuộc người ta cũng xưng quan quyền lớn 
chức để trị các bạn. Bạn thấy chưa? Còn cái tu nó khác, đừng có nhầm lẫn trong chỗ đó. Tu là 
thực hành, cũng như củ sen ở dưới bùn, mà cố gắng tiến lên thành cây sen, nó mới có hoa sen, 
đó là trong thực hành. Còn sự hổ trợ của siêu nhiên là có sẵn hết rồi, không cần phải xuống 
nhắc nữa. Các bạn thấy chưa? Cấu trúc của siêu nhiên là đầy đủ hết rồi. Chỉ do sự thực hành 
của các bạn: mở đến cửa nào thì ánh sáng sẽ chiếu cho các bạn đến cửa đó. Cho nên các bạn 
càng ngày càng soi hồn, càng pháp luân, rồi các bạn thấy càng thấy càng mở thêm, mà trí độ 
của các bạn càng ngày càng thanh tịnh, và thấy giá trị của sự thông minh sẵn có của các bạn. 
Và lắm lúc các bạn sợ luôn sự thông minh của chính bạn: “tại sao tôi có thể làm được những 
việc này, tôi có thể suy nghĩ nhanh nhẹ như thế đó !?” Cho nên cái tu này đều bằng chứng xác 
nhận trong nội tâm của mọi hành giả, chứ không phải là nói khoác và không có. Cho nên, gần 
đây tôi có ra một cuốn băng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT để có các bạn thấy rõ rằng: từ từ giải 
quyết những cái khuyết trong nội tâm, nuôi dưỡng phần thanh tịnh sẵn có của chính ta, trong 
trật tự tiến hóa rõ rệt, vượt khỏi tầm quang chiếu tại thế gian này, căn cứ theo chấn động lực 
của âm thinh như chuông chùa kêu réo, và dẫn tiến tâm linh của chính ta, đã mở những cái 
khuyết trược khí trong nội tâm và khối óc. Cho nên các bạn phải nắm cái đó làm chìa khóa để 
đi. Tôi nhờ cái đó mà đạt được, và ngày hôm nay luồng điển tôi liên hệ với luồng điển ở bên 
trên xuống, dùng cái âm thanh rúng động như vậy để cho các bạn có cái cơ hội tìm hiểu cái giá 
trị ở cõi bên kia, chỗ thanh nhẹ, thì chấn động càng vang lên, sáng suốt trong ba cõi. Cho nên 
làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, tôi đã nói các bạn. Người tu Vô Vi là vậy. Nên 
ngày hôm nay tôi được đến Rome, để thấy rõ những cơ cấu tiến hóa của vật chất. Và phần hồn 
cũng nằm trong định luật Sanh Trụ Hoại Diệt tiến hóa, mà tôi đã từng giảng cho các bạn. Nên 
ngày hôm nay các bạn lại có cơ hội được đúc kết thêm, và nghe những gì tôi phân tích, và 
chúng ta sẽ nắm đó và đi trong thanh tịnh, vững vàng, và nhẹ nhàng hơn, không còn sự lệ 
thuộc nữa. 

Thành thật cám ơn sự lưu ý của các bạn.  

Đề tài suy gẫm 

Tại sao thế giới có chiến tranh? 

Cho nên Cha Trời đã lập ra những cuộc chiến tại thế gian, để cho người phàm thấy: giết nhau 
cho đã đi, rồi lúc đó mới chán ghét chiến tranh, khao khát sự công bằng; lúc đó mới chịu 
buông khí giới! Cho nên sự sắp đặt tinh vi! Chúng ta ở thế gian, chúng ta cho cái đó là lớn, 
nhưng mà các bạn lên trên rồi các bạn dòm xuống, con cờ đâu có gì quan trọng! Nó phải đi 
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qua cái truông đó, rồi nó tiến về cái truông kia. Cho nên người Việt Nam bây giờ lại được gởi 
đi khắp thế giới để học. Đi chỗ này học, chỗ kia học, mà học để thực hiện tình thương và đạo 
đức. Nếu mà không biết học thực hiện tình thương và đạo đức, rốt cuộc cũng là không tiến hóa 
nổi! Rốt cuộc cũng ôm lấy sự hận thù đau khổ rồi luân hồi trở lộn lại ở cái tầng thấp thế gian. 
Mà sau nầy thế gian hạn chế, lúc đó mới không có chân đứng, còn khổ hơn nữa. Cơ Trời sắp 
thay đổi... Bây giờ các bạn thấy đây rồi chiến tranh tinh vi chừng nào bị giết chết nhiều chừng 
nấy, các bạn sẽ thấy. Hồi xưa Quan Công Thánh ngài xuống đánh giặc, giết đâu có bao nhiêu 
mạng, mà thấy họ đầu hàng rồi. Bây giờ giết bao nhiêu? Một triệu ăn chung gì! Một trăm ngàn 
ăn chung gì! Cái chuyện thường tình ở thế gian. Bởi vì đông chừng nào thì giết chết nhiều 
chừng nấy, đó là cuộc thay đổi thanh lọc, để cho phần hồn thức giác tiến hóa. Sau nầy tới luân 
hồi ở nơi những cơ thể khác tinh vi hơn. Sẽ thay đổi, cuộc văn minh siêu phàm, siêu khoa học, 
và sẽ có một cuộc chiến tinh vi, cuộc chiến cuối cùng; đó là cuộc chiến tình thương và đạo 
đức. Chỉ sử dụng khi giới tình thương và đạo đức xâm chiếm toàn cầu. Lúc đó người Việt 
Nam phải đảm đương công tác đó. Người Việt Nam mới rõ cái hạnh tu. Người Việt Nam bị 
đau khổ nhiều nhất trong quả địa cầu này, sớm nhứt, tới giờ phút đó phải tu luyện nhiều nhất 
để ảnh hưởng những phần tử còn lại, cho nên dẫn đầu thế giới ở tương lai. Người Việt Nam 
bây giờ dễ kêu gọi cho họ tu, họ thức giác được rồi, họ thấy rõ cảnh tựu tan rồi; của cải của họ 
không phải giá trị nữa, nhưng mà tình thương và đạo đức là giá trị. Họ ra đến đây được sự cứu 
vớt của mọi nơi mọi giới; nếu không có tình thương và đạo đức đâu có cứu họ được. Nhưng 
cái đó sẽ ảnh hưởng họ, họ trở về sẽ thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu họ tu, họ sẽ tiến 
hóa mau hơn. Khi họ tu, họ mau hơn những dân ở nơi khác. Khi họ thức giác rồi họ tiến hóa 
rất mau. Lúc đó họ phải lãnh cái nhiệm vụ của Thượng Đế để làm việc, thực hiện tình thương 
và đạo đức, như tôi đã nói. 

(Giác ngộ giờ phút lâm chung 29/8/1979) 
 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 01, 02-01-2022 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 

Quang Vinh Thanh Nhẹ - Montreal 30-12-1991 
 

https://youtu.be/pNhvdwgAeP8 
 

 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Chúng ta cần hướng về Tâm Linh, đoàn tụ về Tâm Linh mới Giải được nạn tai tại thế - TD 
Thiện Minh 1998 
https://youtu.be/32_kEeUCmmQ 
 Radio Nam California tuần lễ 01 

Chủ đề:  Kính Vô Vi 
https://youtu.be/WoDbTI6aOdM 
 Xin mời quý vị thưởng thức bài hát:  Ta Về Đây 

https://youtu.be/rp3ryNQm6xk 
 
Ban video kính mời 
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Thông Báo  của Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California  

 
Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California Xin Trân Trọng Thông Báo  

 
MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 

 
Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam CA sẽ tổ chức đón Tết Nhâm Dần tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày 
Chủ Nhật 6 tháng 2 năm 2022, tức mùng 6 Tết Nhâm Dần năm 2022. 
 
Chương trình như sau:  
 
1 - 10:00 – 11:00 AM: Lấy thiệp lì xì thơ của Đức Thầy và phần chụp hình của Minh Đoàn và Ái Trần 
2 - 11:00 – 12:00 PM: Thiền Chung  
3 - 12:00 – 1:00 PM: Ăn Trưa  
4 - 1:00 – 2:30 PM: Văn Nghệ 
5 - 2:30 PM: Múa Lân và đốt pháo  
 
Rất mong sự ủng hộ và phát tâm đóng góp của tất cả các bạn đạo về văn nghệ và ẩm thực để chương 
trình ngày Mừng Xuân càng thêm phong phú và đặc sắc hơn: 
1 - Phần VĂN NGHỆ xin liên lạc với Lanky: 626-392-1692 
2 - Phần ẨM THỰC xin liên lạc với Tuyết Phương: 949-258-7186 
 

Kính mời quý bạn đạo khắp nơi hội tụ về tham dự ngày Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 thật đặc sắc. 
 

Kính chúc quý bạn đạo tâm thân an lạc - tu hành viên mãn 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH 

 
Hội Trưởng 
Lâm Huỳnh Mai 
Ngày 29 tháng 12 năm 2021 
 

BẠN ĐẠO VIẾT 

 
Tường thuật Lễ Giáng Sinh Vô Vi tại TV Nhẫn Hòa 2021 

Olympia, WA, Dec 5-17, 2021 
Hàng năm vào cuối tháng 12, trong khi mọi người thế gian tưng bừng đón mừng Giáng Sinh, thì bạn 
đạo Vô Vi khắp năm châu thành tâm tưởng nhớ đến  Đức Thầy kính yêu đã giáng sinh cỏi trần, hoằng 
quá Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến chúng sinh khắp nơi trên nửa thế kỷ qua.  
Bắt đầu từ năm nay Thiền Viện Nhẫn Hòa (TVNH) có kế hoạch sẽ tổ chức lễ Giáng Sinh Vô Vi  hàng 
năm vào tháng 12 Dương lịch nhầm ngày giáng sinh của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng ngày 13 tháng 11 
Âm lịch (16 tháng 12, 2021 cho năm nay).  Sinh hoạt Giáng Sinh Vô Vi năm nay tại TVNH gồm 2 
khóa học, mỗi khóa là 3-ngày ngắn gọn: Khóa 1 "Thanh Lọc & Tịnh Tâm" do chị Yến Lưu điều phối, 
Khóa 2 "10 Điều Tâm Đạo & Sinh hoạt online Mục Bé Tám" do chị Cẫm Tú điều phối. 
Ngày vui hội tụ qua mau, đến ngày cuối là thứ Năm 16/12/2021 buổi lễ Giáng Sinh Đức Thầy được 
diển ra vào buổi sáng thanh nhẹ, sau khi bạn đạo tịnh tâm niệm phật, anh VT Phú thay mặt HAHVV-
WA chân thành cám ơn các b/đ đã tham dự 2 khóa học và hiện diện dự lể, sau đó mời b/đ tuần tự lên 
dâng hoa cho Đức Thầy, thầm nguyện cùng nhận “quà Giáng Sinh” gồm tấm hình Thầy với bài thơ 
ngẩu nhiên, kế tiếp là phần b/đ phát biểu cảm tưởng, và sau cùng là màn cắt bánh SN và văn nghệ bỏ 
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túi. Điều thật ngạc nhiên thú vị là các bài thơ ngẩu nhiên lại trùng hơp kỳ lạ đúng với tâm trạng của 
mỗi bạn đạo. 
Trong phần phát biểu cảm tưởng, huynh trưởng TĐ Long, tuy đã ngoài 94 tuổi vẩn rất khỏe và minh 
mẩn, bày tỏ cảm tưởng rất vui mừng TVNH đã tổ chức được 3 sự kiện năm nay 2021 và sẽ tiếp tục tổ 
chức 3 sự kiện hàng năm:  (1) Trại hè Vô Vi  vào dịp lễ Độc Lập Mỹ-Canada July 1-4; (2)  Lễ Tưởng 
Niệm Đức Thầy Liễu Đạo vào mồng 5 tháng 8 năm Kỷ Sửu; (3)  Lễ Giáng Sinh Vô Vi tưởng niệm 
sinh nhật Đức Thầy vào mồng 13 tháng 11 năm Quý Hợi.  Nhân dịp này, Huynh TĐ Long nhắc lại 
dự án TVNH xây cất thêm một tòa nhà để có thêm đầy đủ chổ ăn ngủ cho b/đ đến tham dự các sự kiện 
hàng năm, kịp cho năm 2022.  Dự án này là tin vui nóng bỏng TVNH đang kêu gọi b/đ cùng phát tâm 
trợ duyên thực hiện.  
Trong tinh thần chung vui tu học tại TVNH, b/đ viếng thăm và tham dự khóa học đã tận dụng thời 
gian tham thiền, niệm phật, đi bộ niệm hành, sinh hoạt 10 Điều Tâm Đạo & Mục Bé Tám rất vui, sống 
động, ấm áp và chan hòa thanh điển.  Bạn đạo cũng được các buổi ăn chay ngon miệng, bổ dưởng do 
tu sinh TM Chánh cùng các bđ khâu ẩm thực vui vẻ tận tâm phục vụ. Các b/đ ra về đều vui vẻ, cảm 
thấy nhẹ nhàng cùng nhiều lưu luyến.   Một điều thú vị là có vài b/đ khi đến TVNH trong tâm trạng có 
phần bận tâm, lo lắng, nhưng trước khi ra về thì lại nhận được những tin vui trùng hợp bất ngờ.  Chị 
Cẫm Tú  được tin luận án tiến sĩ chuyên ngành giáo dục cuối cùng được duyệt.  Chị Yến Lưu được 
thăng chức tăng lương trong công việc.  Anh Việt được chuyển công việc tốt đẹp.    
TVNH chân thành cám ơn và ghi nhận sự tham dự của nhiều b/đ: gđ huynh trưởng ac TĐ Long, chị 
Quyên, chị Lưu Yến (từ Nam Cali), anh Hoàng Việt, chị T Tố Liên (Memphis, Tennesse), chị T Cẫm 
Tú (Hawaii), các b/đ Canada: anh Hồ Hoàng (Montreal), anh TN Linh (Vancouver), và b/đ trong tiểu 
bang WA, anh NT Vượng, chị TB Liên, anh DL Căn, chị Huỳnh Dung, anh VT Sơn, anh N Hùng 
Steve, Bs VT Thảo, anh VT Liêm, chị Hoàng Vivian, tu sinh TM Chánh, v.v. 
Thiền viện Nhẩn Hòa là thiền viện Vì bạn đạo, Bởi bạn đạo, Cho bạn đạo. TVNH hoan nghênh mọi 
viếng thăm ngắn hạn dài hạn, mọi phát tâm tham gia, mọi ý kiến đóng góp cùng xây dựng từ bạn đạo 
Vô Vi khắp năm châu.   
NMADĐP VVTB 
Tường thuật từ TVNH, 30/12/2021 
TVNhanHoa1986@gmail.com 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chị ruột của bạn đạo Tạ Thị Kim Cang là bạn đạo 
Tạ Kim Anh, (Thủ Đức),sinh 1958, từ trần ngày 20-12-2021 (nhầm vào ngày 17 tháng 11 năm Tân 
Sửu), hưởng thọ 64 tuổi, tại 8/7 khu phố 8 Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, được siêu thăng tịnh độ. 
Gia đình bạn đạo Tạ Kim Anh thành thực cám ơn Quý bạn đạo 
 
2) Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Trương Thị Tư (mẹ của bạn đạo Đinh văn 
Trấn) sinh năm 1940 Canh Thìn, mất ngày 27 tháng 12 năm 2021 (năm Tân Sửu) lúc 7 giờ sáng ở Việt 
Nam, hưởng thọ 82 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
Gia đình đồng cảm tạ. 
Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới (Jolicoeur) kính báo 


