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1) 21-10-95 
Hỏi: Vui trong thanh tịnh là sao? 
 
Ðáp: Thưa vui trong thanh tịnh là trong tâm tư dứt khoát thất tình lục dục nhơn duyên, thực 
hành đúng pháp, nghiệp tâm được phân giải minh chánh, phát triển ánh sáng từ bi của chính 
mình, làm việc cần thiết, không làm việc không cần thiết, hòa tan trong khổ, tâm tư thanh tịnh 
 
               Kệ: 
Phân minh đời đạo rõ thân mình 
Hồn vía chung vui thấu địa linh 
Thanh tịnh đạo đời không bở ngỡ 
Thực hành chánh pháp rõ hành trình 
 
2) 22-10-95 
Hỏi: Làm sao Bé có thể giảng thao thao bất tuyệt được? 
 
Ðáp: Thưa Bé tham thiền nhập định đêm đêm bất chấp sự gian lao khổ cực của cuộc đời hiện 
tại. Cần thực hành để phục vụ quần sanh, dấn thân hành đạo, tự tạo niềm tin vững chắc trong 
chu trình tiến hóa 
 
                 Kệ: 
Quyết tâm tu luyện tâm hành triển 
Chẳng kể gần xa quyết luyện hiền 
Trí tuệ phân minh đường chánh đạo 
Càn khôn qui một tự mình xuyên 
 
3) 23-10-95 
Hỏi: Minh cảm thiên địa là sao? 
 
Ðáp: Thưa minh cảm thiên địa là nhờ tuệ giác khai thông mới cảm thức được nguyên lý của 
Trời và Ðất, xuất ngôn lúc nào cũng tròn vo 
 
                 Kệ: 
Khai thông trí tuệ ý tròn vo 
Học hỏi không ngừng khỏi đắn đo 
Thức giác chơn hồn tu tự tiến 
Cảm minh thiên địa chẳng còn lo 
 
4) 24-10-95 
Hỏi: Tịnh khẩu tốt hay là nói chuyện nhiều tốt? 
 
Ðáp: Thưa tịnh khẩu, hành pháp đứng đắn tự khôi phục nội lực rất tốt. Ngược lại nói chuyện 
lung tung không đường lối rõ rệt rất hại cho tâm lẫn thân 
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                 Kệ: 
Thực hành nội lực thức chuyên cần 
Giải tỏa phiền ưu tự xét phân 
Ðời đạo thực hành trong thức giác 
Chẳng còn mê loạn tiến cao tầng 
 
5) 25-10-95 
Hỏi: Tu sao mới chứng minh mở bộ đầu? 
 
Ðáp: Thưa tu thiền tự cảm thấy rút bộ đầu và nới rộng bộ đầu trong thanh nhẹ, không còn bận 
tâm nữa, dễ hòa với tất cả mọi người, tâm tư không còn eo hẹp nữa, phân giải mọi điều qui 
không 
 
                  Kệ: 
Chẳng còn lý luận lòng vòng 
Trí óc vui minh chẳng phập phồng 
Quyết định một lòng tâm thẳng tiến 
Từ bi rộng mở chẳng còn mong 
 
6) 26-10-95 
Hỏi: Tại sao đã được làm người lại ghét nhau? 
 
Ðáp: Thưa hai bên chưa thông cảm nhau, từ trường giữa hai bên chỏi nhau, chưa biết được vị 
trí tương sanh của nhau, bản chất keo kiết, không có tinh thần vị tha, chậm tiến, chưa đủ khổ, 
trí tuệ không khai, nghịch nhau, phát triển sự sân si, tạo sự buồn hận cho chính mình 
 
                    Kệ: 
Làm người chẳng rõ hành trình tiến 
Tạo khổ không vui lại tạo phiền 
Dứt khoát tình đời tâm được nhẹ 
Vô sanh thức giác tự mình yên 
 
7) 27-10-95 
Hỏi: Xưng tu cao lại phản trắc tại sao? 
 
Ðáp: Thưa xưng tu cao thì không bao giờ phản trắc, chỉ biết xây dựng và khiêm nhường mà 
thôi 
 
                   Kệ: 
Tu hành tinh tấn chẳng sang tồi 
Tha thứ thương yêu mãi thức thôi 
Ðen bạc tình đời không ngó nghỉ 
Bình tâm tu luyện tự về ngôi 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

 
Lòng Tham 

 
Tách rời bến giác trở về mê 
Trần thế đảo điên lại trở về 

Giao động dẫy đầy nan tiến bước 
Bình tâm tu luyện hướng về quê 

Về quê lập lại tình giao cảm 
Giải tỏa phiền ưu tự thức làm 

Quy một tình đời không còn nữa 
Quy y Phật pháp dẹp lòng tham 

Lòng tham cũng bởi ý chưa kham 
Gánh vác không làm, lại tham lam 
Gieo họa phiền tâm càng thấm thía 
Chính mình ngu muội cũng vì tham 

Vì tham loạn động tự mình giam 
Hồn Vía vô minh khó thức hàm 
Ai hiểu, ai minh ta chẳng thích 

Vá trời đội đá tự mình cam 
Mình cam nhồi quả chuyển liên hồi 

Ý thức trời cao rất khó nhồi 
Lòng dạ đảo điên càng loạn động 

Kêu trời thanh vắng một mình thôi./. 
 

Lương Sĩ Hằng 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

NIỀM TIN VÀ TRẬT TỰ 

Bangkok, ngày 1 tháng 5 năm 1988 (tiếp theo) 

Hiện tại các bạn đang thực thi cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này đã chỉ rõ là tự tu, 
tự tiến, tự khai tâm thức, dẹp bỏ sự động loạn trong khối óc, dẹp bỏ sự ô trược trong nội tạng bằng một 
cái phương pháp: Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai; lấy cái nguyên khí tròn trịa của cả càn 
khôn vũ trụ để xây dựng tướng diện mình trở nên tròn trịa, tốt đẹp, và cởi mở xinh tươi. Tiến trong đà 
tiến quang minh tốt đẹp; chính mình phải tiến nó mới đến. Nếu chúng ta không thực hành, làm sao 
chúng ta đến được? Nhiều người ước nguyện, cầu xin được giải nghiệp tâm, được lên thiên đàng tránh 
cảnh địa ngục; nhưng nào có chịu làm cho chính họ! Làm sao họ đi được? 
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Cho nên, bây giờ chúng ta thực hành là tự làm cho chính mình, sửa đi những bản chất xấu xa, hy sinh 
những tánh hư tật xấu tham lam hàng ngày chúng ta đã ôm, bây giờ chúng ta đành vứt bỏ nó và tiến 
lên cái chỗ sáng suốt tận độ chúng sanh: từ ô trược vượt lên tới chỗ thanh nhẹ mới có cơ hội học hỏi; 
những ý chí đó là vô cùng, mới xác nhận được phần hồn của con người là bất diệt. Cho nên, các bạn 
càng tu càng đạt được sự quân bình, càng tu càng cởi mở, cởi mở nhìn ra biển, nhìn ra sông, nhìn ra 
núi, nhìn ra mây, nhìn ra bầu trời thế giới đều có trật tự; mà chính ta không có trật tự. Biển cả kia sóng 
đang nhồi, bạn thấy nó mất trật tự ư? Không! Ở trong trật tự, nó đang làm việc. Biển cả kia im lìm 
thanh tịnh; nó đang lệ thuộc ư? Không! Nó đang làm việc trong trật tự. Núi kia đang vun bồi, giữ định 
luật hóa hóa sanh sanh, giữ nước cho cây; đó là nó cũng đang làm việc trong thanh tịnh. 

Bây giờ nhìn lại bạn, bạn làm gì đây? Bạn cũng đang làm việc trong thanh tịnh, mà bạn không biết giá 
trị của thanh tịnh thì đâm ra động loạn. Khi các bạn hướng về nội tâm, thậm chí các bạn thấy rằng 
nhiệm vụ của các bạn cũng không khác biển cả, không khác tình thương của trời đất: sanh, trụ, hoại, 
diệt; hóa hóa, sanh sanh không ngừng nghỉ, và tận độ chúng sanh. Lấy cái gì tận độ chúng sanh? Cái 
miệng các bạn có chút xíu, mà mỗi ngày các bạn cũng phải ăn, cũng phải đem vô, phải nuốt. Phải làm 
việc từ cái có biến tới cái không, cái không đi tới chỗ sáng suốt! Ngày nào các bạn cũng ăn cái hạnh 
hy sinh của cái vạn linh vô trong nội tâm, nội tạng của bạn! Các bạn ý thức được giá trị vô cùng của vũ 
trụ là cho các bạn cơ hội ấm no để tiến hóa, học hỏi trong chu trình đã sắp đặt tùy theo khả năng của 
các bạn: các bạn ăn nhiều, làm việc nhiều; ăn ít, làm việc ít; rốt cuộc rồi ra đi các bạn thấy rằng: “Tôi 
chán rồi, trường đời tôi sợ rồi! Sanh, lão, bệnh, tử, tôi thấy rõ rồi! Hằng ngày cái miệng tôi, chút xíu, 
mà giết biết bao nhiêu con thú, giết bao nhiêu sanh linh! Ác ôn vô cùng! Ngày hôm nay tôi mới thấy 
cái ác của tôi; trước kia ai nói tôi ác, tôi biện hộ cho tôi và tôi đánh đổ cái ác; nhưng mà tâm tôi vẫn ác 
nếu tôi không có ăn, không có sống! Mà cái ăn đó là cái ác!” Mà từ cái ác đó các bạn sống hẳn với cái 
ác, và quán thông cái ác, thì cái ác đó còn với các bạn không? Không còn nữa! 

Khi các bạn quán thông thì các bạn đang làm việc trong định luật hóa hoá sanh sanh của Thượng Đế 
ân ban cho Bạn có một cơ hội cảm thông vạn linh sinh, trụ, hoại, diệt, trong cái cơ năng tiểu thiên địa 
của bạn! Rất nhỏ với cặp mắt đời, nhưng với tâm đạo thì cái tiểu thiên địa này rất lớn, tương đồng với 
cả vũ trụ. Khi các bạn đạt được thanh tịnh rồi, các bạn mặc sức ngao du trong thắng cảnh tốt đẹp của 
trời đất đã ân ban: biết bao nhiêu màu sắc nguy nga ngoạn mục trong tâm thức các bạn, thể hiện cái 
luật quân bình để các bạn tu tiến cởi mở, đi trong thực chất. Cho nên, nhiều người tu tham thiền đã 
nhập định rồi, không muốn tham gia một việc gì, chỉ muốn êm đềm để học hỏi về tâm thức, và muốn 
sao sớm bỏ xác này để trở về bên kia chung sống với huynh đệ tỉ muội, “Yêu thật là yêu, thương thật 
là thương,” xây dựng cho nhau, mới thấy cảnh hòa bình. Tại sao thế gian không có làm điều đó được? 
Thưa, vì sự tranh chấp, vì tăm tối, mà không thấy rõ giá trị của chính họ. 

Nếu mà mỗi người hiểu được giá trị của chính họ là vô cùng, và có quyền tận hưởng nguyên năng của 
trời đất, thì không có ai dại gì mà không tu! Mà một khi mỗi người ngộ được phương pháp tu rồi, nắm 
được phương pháp mới thấy rõ, “Ta là người có khả năng đem lại sự hòa bình cho mặt đất; ta phải dày 
công tu học để ảnh hưởng tới người khác, và người khác sẽ đồng ý với chúng ta, vì con đường cứu 
cánh cuối cùng là phải tu mới trả hết nợ tại trần gian.” 

Nếu các bạn không tu, không bao giờ các bạn trả hết nợ các bạn đã và đang thiếu từ nhiều kiếp rồi. 
Huynh đệ tỉ muội tương ngộ chung căn nhà, nhưng mà không nhìn mặt nhau vì ô trược, vì động loạn 
mà không biết. Cái duyên kiếp từ tiền kiếp đã đến, chung sống trong quả địa cầu, ngày nay mới tái ngộ 
bằng xương bằng thịt, nhưng mà cũng không nhìn nhau trong sự thật. Chỉ có người tu thấy được, mà 
cũng chả dám nói với người phàm, chỉ lo thanh tịnh để tu mà thôi, khuyến khích mọi người phải tu để 
đồng thức, rồi lúc ấy xích lại nhìn nhau nói chuyện trong sự thấm thía, thâm thúy huynh đệ tỉ muội 
thương yêu trong quả địa cầu. 
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Có một chữ “Yêu” không, mà tất cả tôn giáo tới ngày nay thực hiện chưa được! Quý yêu vô cùng, 
chẳng động; quý yêu trong cởi mở; quý yêu trong cái thương nhớ vô cùng cũng như Trời Phật đã và 
đang thương nhớ và chờ đợi chúng ta. Làm gì có Trời Phật? Trời Phật quá lớn, khảo đảo, đau khổ, 
buồn tủi, đủ thứ khía cạnh ta học hỏi; ngày nay mới được bừng sáng ra ở bên trên để chiếu cho những 
người tăm tối như chúng ta, để biết cơ hội tự đi tự tiến, thể hiện tâm linh của cải đời đời bất diệt, 
hưởng đến vô cùng. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Cứu khổ ban vui 

Ngày hôm nay tôi là một người đả phá tất cả những sự mê tín, để cho các bạn thấy rõ phải làm sao tiến 
nhanh hơn, với sự thực hành của tôi để đi đến đích.Tôi đồng đi với các bạn, tôi đi trước các bạn bao 
nhiêu nghìn năm, nhưng mà bây giờ tôi phải đồng đi với các bạn, mục đích của tôi đồng đi với các 
bạn, để chi? Đó là cái hạnh đại nguyện của tôi để đồng đi, để thực hiện cứu khổ ban vui. Khổ trong 
tâm các bạn bỏ ra được là cứu được. Khổ trong tâm các bạn còn đeo, đeo sự khổ và vấn vương trong 
khổ, thì không bao giờ các bạn đi được và giải thoát được. 

(Duyên nghiệp dẫn tu 26/4/85) 
 
 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 03, 16-01-2022 

 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Siêu Cấp Điển Quang- Thiền Viện Quy Thức 30-09-1986 
 
https://youtu.be/ArwFg_YFJyM 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Hội tụ luồng Thanh Quang cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình - Washington DC, ngày 25-11-1994 
https://youtu.be/59WVFKUknyk 
 Radio Nam California tuần lễ 03 

Chủ đề:  Tu Đạo Kinh chương 24 
https://youtu.be/BRnWLcQKmnY 
 Xin mời quý vị thưởng thức bài hát:  Mẹ Tôi  do Ngọc Tiên trình bày 

https://youtu.be/OnWfCk8BaY8 
Ban video kính mời 
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39 

“Tâm Thức Dồi Dào” 

Khách Sạn “Hilton Arcadia Resort”, Phuket, Thailand 

 

14.01.2022 

Kính thưa quý bạn đạo, 

Bước sang năm 2022, dù dân chúng ở nhiều quốc gia đã được chích ngừa, nhưng dịch 
corona vẫn còn biến chứng và chưa thuyên giảm, và việc di chuyển giữa các quốc gia vẫn còn 
gặp nhiều trở ngại. 

BTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế luôn luôn quan niệm sự an toàn của bạn đạo là quan 
trọng, cho nên chúng tôi đã quyết định dời Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào sang tháng 9, năm 
2023 (22, 23, 24, 25, 26 tháng 9 năm 2023).  Địa điểm tổ chức vẫn là Khách Sạn Hilton tại 
Phuket, Thái Lan, và chúng tôi ước mong năm 2023 sẽ là năm thuận lợi để bạn đạo được hội 
tụ 3 ngày Tết Vô Vi sau nhiều năm xa cách. 
  

Quý bạn đạo đã đóng tiền đợt 1 hay đã đóng tiền trọn gói sẽ được giữ chỗ ưu tiên 
cho Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào năm 2023.  

Dù không có Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, nhưng quý bạn có thể tham gia các tổ chức Lễ 
Tưởng Niệm Đức Thầy năm 2022 tại khắp nơi như các Thiền Viện (TV Vĩ-Kiên, TV Hai-
Không, TV Nhẫn-Hòa), Trụ Sở Xây Dựng, hoặc Thiền đường Texas v..v... như đã diễn ra 
trong năm 2021. Xin quý bạn liên lạc các địa phương để biết thêm tin tức. 

Quý bạn nào không có phương tiện tham gia các tổ chức địa phương, sẽ có cơ hội 
hướng tâm về 3 ngày Đại Hội (23, 24, 25 tháng 9 năm 2022), qua chương trình Đại Hội tại gia 
để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ đến Tổ Thầy và chung thiền để hướng về Bề Trên. Chúng tôi 
sẽ thông báo chi tiết sau trên TBPTĐN và trang mạng https://www.phaplyvovi.org.    

 Thành thật cảm ơn quý bạn, 

   Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kính báo. 
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THÔNG	BÁO	
Khóa	Sống	Chung	Hawaii	2022	

Tình	Trời	Tận	Độ	II	
Thời	gian:	10	tháng	5‐	14	tháng	5,	năm	2022	

 
Nói đến các quần đảo ở biển Thái Bình Dương, thì chắc chắn không thể nào không nói đến các 
quần đảo xinh đẹp ở Hawaii được mệnh danh là “Thiên Đàng Hạ Giới”. Hawaii luôn là địa điểm 
du lịch hấp dẫn và được nhiều người yêu thích. Cũng chính tại nơi đây, mười tám năm trước, Đức 
Thầy đã ghé đến Hawaii và cho Hawaii được vinh dự tổ chức Đại hội năm 2004 và đặt tên “Tình	
Trời	Tận	Độ”. Đúng vậy, thiên nhiên rất ưu đãi Hawaii với khí hậu ấm áp quanh năm, nguồn 
nước được chắt lọc và cất giữ từ những ngọn núi cao. Điều đáng nói hơn hết, là khi quý bạn được 
tắm mình trong dòng nước biển ấm áp, cũng là lúc quý bạn để tâm hồn mình lắng đọng, hòa mình 
cùng tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, để nước biển rửa sạch hết mọi trược khí đã xâm chiếm cơ thể quý 
bạn. 
 
Xin mời quý bạn đạo hãy cùng tham dự khóa sống chung sẽ được tổ chức vào ngày 11 đến 13 
tháng 5, năm 2022 (thứ tư, thứ năm và thứ sáu) tại khách	sạn	Ala	Moana, nơi mà trước đây 
Đức Thầy cùng hơn 600 bạn đạo đã đặt chân đến. Nay Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii ước mong được 
tiếp đón quý bạn đạo ở các nơi đến tham dự. Đây cũng là cơ hội cho các bạn đạo địa phương chưa 
bao giờ tham dự Đại hội, sẽ có cơ hội cùng học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với bạn đạo phương 
xa. 
 
Tháng năm là tháng tốt nhất để họp mặt vì không nằm trong mùa bão, khí hậu khô ráo mát mẻ, 
đó cũng là lúc các bạn đạo sẽ được thưởng thức đủ loại trái cây đặc sản của Hawaii như:  trái vải 
(lychee), nhãn hột tiêu, mãng cầu (quả na), chôm chôm v.v, và đặc biệt hơn hết là xoài	puree 
(loại xoài mà không nơi nào có, chỉ có ở Hawaii mà thôi).  Còn những loại trái cây khác như: đu 
đủ, chuối cao, chuối sứ, thơm (khóm) lúc nào cũng có.  
Nếu quý bạn đạo muốn ghi danh, xin liên lạc: Quyên Trần (714)‐414‐2849 hoặc Lan Ky (626)	
392‐1692,	hoặc gửi về địa chỉ email mhstrinh@gmail.com 
 
Vì số phòng có giới hạn, xin quý bạn đạo ghi danh sớm để giữ chỗ.  
Thời hạn chót để ghi danh là ngày 10	tháng	2,	năm	2022. 
 
Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, tiểu bang Hawaii đòi hỏi tất cả du khách khi đến 
Hawaii phải có giấy chứng nhận chích ngừa chống Covid từ 2 mũi trở lên. Riêng khách du lịch 
đến từ các quốc gia khác ngoài thẻ chích ngừa, quý bạn đạo cần phải có chứng từ thử COVID âm	
tính trước 2 ngày mới có thể nhập cảnh vào Hawaii. 
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PHIẾU	GHI	DANH	
Khóa	Sống	Chung	Hawaii	2022	

Tình	Trời	Tận	Độ	II	
Thời	gian:	10	tháng	5	đến	14	tháng	5,	năm	2022	

	
Họ và tên: 
 

	 Nam Nữ 

Địa chỉ: 
 

	

Thành phố: 
 

	 Tiểu bang: 	

Quốc gia: 
 

	

Điện thoại: 
 

	 Email: 	

Tên người nhà liên lạc khi khẩn cấp: 	
	

Điện thoại khi khẩn cấp: 
 

	

	
Lệ	phí	trọn	khóa	cho	mỗi	người	
5	ngày	4	đêm	và	3	buổi	ăn	trưa	

Phòng		
1	người	lớn	

Phòng		
2	người	lớn	

	 Tổng	Cộng	
Lệ	phí	

Phòng có balcony, nhìn ra biển 
(tối đa 2 người) 
5 ngày 4 đêm và 3 buổi ăn trưa 
 

 
$1,200 

 
$660 

  

Ở trước và sau khóa sống chung 
(Giá tiền mỗi đêm) 
 

$270 $135  

Lệ	phí	trọn	khóa	cho	mỗi	người	
5	ngày	4	đêm	và	3	buổi	ăn	trưa 

Phòng		
1	người	lớn 

Phòng		
2	người	lớn 

Phòng	3	
người	lớn	

Phòng		
4	người	lớn	 

Tổng	Cộng	
Lệ	phí 

Phòng suite có balcony, phòng khách, nhà 
bếp, nhìn ra biển 
(tối đa 4 người) 
5 ngày 4 đêm và 3 buổi ăn trưa 
 

 
$1,760 

 
$940 

 
$670 

 
$530 

 

Ở trước và sau khóa sống chung 
(Giá tiền mỗi đêm) 
 

$410 $205 $135 $110  

 
Đóng lệ phí 50% lúc ghi danh 
 
 

     

Phần còn lại xin thanh toán  
trước ngày 31 tháng 3,2022 
 

     

Xin được xếp chung phòng với: 
1)_________________________________________________ 
2)__________________________________________________ 
3)____________________________________________________ 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Anthony Nguyễn Văn An 
nguyên là cựu Hội Trưởng HAHVV Florida, sinh năm 1948 mất lúc 12:10 pm ngày 7 tháng 1 
năm 2022 tại Denver, Colorado, hưởng thọ 75 tuổi được siêu thăng tịnh độ.   
 
Gia đình Anthony Nguyễn Văn An thành kính cảm ơn quý bạn đạo. 
 
 
 


