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1) 28-10-95 
Hỏi: Về ngôi tức là ngôi nào? 
 
Ðáp: Thưa về với vị trí thanh tịnh của chính mình, tâm trí phát sáng, thức hòa đồng khai triển, 
quí thương muôn loài vạn vật, cảm thông nguyên lý của Trời và Ðất, thông thiên văn đạt địa 
lý, chẳng dám làm sai 
 
                Kệ: 
Thông minh tự giác cảm tiến hoài 
Trí tuệ phân minh chẳng có sai 
Nhập định tham thiền nuôi ý chí 
Càn khôn qui một chẳng còn hai 
 
2) 29-10-95 
Hỏi: Làm sao gọi là càn khôn qui một? 
 
Ðáp: Thưa càn khôn qui một tức là điển tâm từ bộ đầu hòa hợp với luồng điển của càn khôn vũ 
trụ, thẳng tiến vào trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, tức là luồng điển cái của càn khôn 
vũ trụ. Lúc nào bộ đầu cũng được rút thẳng và chuyển hóa nhanh nhẹ, cảm thông bất cứ việc 
gì xảy đến 
 
                 Kệ: 
Qui nguyên giềng mối điển phân bàn 
Cảm thức trần gian có vị ngôi 
Ði đứng ngồi nằm không vọng động 
Trí tâm thanh nhẹ rõ sang tồi 
 
3) 30-10-95 
Hỏi: Thành tâm là sao? 
 
Ðáp: Thành tâm là hướng về một chiều mà mình đã qui định, như niệm Phật là phải hướng tâm 
về đấng A Di Ðà Phật, dứt khoát khi dùng ý niệm, thành thật và không xao lãng 
 
                 Kệ: 
Thực hành ý niệm chẳng phân bàn 
Dứt khoát hướng tâm trí lạc an 
Phát nguyện chơn hồn qui một mối 
Qui nguyên giềng mối chẳng hai hàng 
 
4) 31-10-95 
Hỏi: Phát tâm giúp người thiếu thốn có tốt không? 
 
Ðáp: Thưa phát tâm giúp đỡ người nghèo là rất quí, làm phước là điều cần thiết của người tu, 
có cơ hội phát triển tâm từ bi cứu độ 
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                   Kệ: 
Thật tình cứu độ tâm an hòa 
Thể hiện tình thương rất thiết tha 
Tình đẹp duyên lành tâm phát triển 
Thành tâm thực hiện giúp gần xa 
 
5) 01-11-95 
Hỏi: Làm sao hòa với mọi người được? 
 
Ðáp: Thưa muốn hòa với mọi người thì phải thật sự hướng thượng, thì mới dễ hòa. Ngược lại 
thì chỉ có tranh chấp và lợi dụng mà thôi 
 
                 Kệ: 
Ði lên chỉ có vun bồi tiến 
Hướng hạ loạn tâm chỉ có phiền 
Giúp đỡ không thành lại oán ghét 
Bình tâm thanh tịnh lại càng yên 
 
6) 02-11-95 
Hỏi: Tại sao làm người phải lo? 
 
Ðáp: Thưa làm người phải lo là luồng điển trong nội tâm chưa thoát khỏi con tim. Ngược lại 
người tu thiền nhiều, luồng điển thoát khỏi bộ đầu lại bớt được sự lo âu và sáng suốt hơn, bớt 
khổ, sự phát triển của trung tim bộ đầu, chỉ có phát triển một chiều hướng thượng và trụ tâm, 
khác hơn người không thiền, dễ tha thứ hơn 
 
                 Kệ: 
Bình tâm phát triển chẳng mê hờn 
Thanh tịnh bình tâm chẳng thiệt hơn 
Qui một tình đời không loạn động 
Sẵn sàng giúp đỡ chẳng cần ơn 
 
7) 03-11-95 
Hỏi: Người tu thiền tiến hóa thật hư ra sao? 
 
Ðáp: Thưa người tu thật lúc nào cũng chất phát và không muốn làm phiền bất cứ người nào. 
Người mượn lời để tu và không thật tâm hành pháp và đổi pháp là người không thật thà và có 
mưu đồ, bất lợi cho chính họ ở tương lai 
 
                Kệ: 
So giây láo khoét chẳng tranh tài 
Lợi dụng tình thương tự thị oai 
Tạo chấp tạo mê tâm khó thức 
Lầm đường lạc lối tự làm sai 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Qui Tâm 

 

Một bước ra đi một dặm dài 

Giáng sanh tại thế cõi trần ai 

Nay không lối thoát vì tâm động 

Thức tỉnh hồi sinh biết tại ai ? 

 

Tại ai phân lý an bài 

Ngày nay khổ cực tạo đài khổ đau 

Cảnh đời từ trước tới sau 

Nằm trong mâu thuẩn khổ đau hoài hoài 

Ban hành luật lệ tự đày 

Buộc ràng trong cảnh tớ thầy đấu tranh 

Chứng minh đường lối tự hành 

Luật Trời có sẵn tâm thanh chỉnh hòa 

Tà tâm phục vụ ta bà 

Bất minh Hồn Vía bất hòa nơi nơi 

Sanh linh đau khổ đời đời 

Vì tâm bất chánh khó rời tham sân 

Cảm minh nguyên lý cơ tầng 

Sửa mình tiến hóa góp phần dựng xây 

Chẳng còn cảnh tớ với thầy 

Hòa đồng tiến hóa ngày ngày đạt thanh 

Chẳng còn lý luận đấu tranh 

Phần thanh giữ tiến thực hành đến nơi 

Chẳng còn ôm ấp lý đời 

Chỉ còn giải thoát tự rời tham sân 

Xét tâm rõ lý muôn phần 

Qui về một cõi tự lần đến nơi. 

 

Lương Sĩ Hằng 

Brossard, 10-05-1981 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

NIỀM TIN VÀ TRẬT TỰ 

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

Cho nên, con người tu không biết nói gì hơn, chỉ học nhịn nhục. Chỉ có nhịn nhục mới thấy rõ đường 
đi; thiếu nhịn nhục làm sao thấy rõ đường đi? Cái mà bạn biết, bạn không thể nói cho người khác biết 
được, thì bạn chỉ biết nhịn nhục để lo tu học thăng hoa, đời lẫn đạo, thấy cảnh thanh sạch ở bên trên là 
đã giải thoát, mà ta còn trần trược, lê lết ở trần gian, không hiểu cái đường lối giải thoát nằm ở đâu, đi 
bằng đường nào, xuất bằng nơi nào mới kiện toàn mức tiến. 

Cho nên, chúng ta đã mượn được cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mở bộ đầu, khai 
thông và lập lại trật tự khối thần kinh, khối óc của chúng ta. Làm Pháp Luân Thường Chuyển cũng lập 
lại trật tự của khối thần kinh nó nằm ngay trong bản thể của chúng ta, và chúng ta bằng lòng lập lại trật 
tự, sống trong sự yêu thương cởi mở từ trên đến dưới, từ dưới đến trên, chỉ quy một mà thôi. Lúc đó, 
tràn đầy những thứ quý báu. 

Cho nên, các bạn đã bỏ công cũng như là tìm hiểu phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, 
nhưng mà phương pháp này là phương pháp của bạn. Bạn thực hành khứ trược lưu thanh thì các bạn sẽ 
gặt hái được những gì của Trời Phật đã ban hành cho ta. Bạn sẽ là thật sự được trở về nhà của bạn, 
sống chung hòa bình với tất cả, cởi mở, sống trong sự thanh tịnh yêu thương thật sự; không sống trong 
sự mờ ảo cầu xin nữa. Khác hẳn, khác hẳn lúc xa xưa: khi các bạn bước được bước chân tới rồi, các 
bạn sẽ có một đời sống khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn, mặc dù cái đời sống đó là của bạn từ xa xưa mà 
bạn đã bỏ từ thanh tịnh đi tới động loạn. 

Ngày nay gặt hái sự động loạn, thấy buồn, các bạn muốn trở về với thanh tịnh, là con đường cũ mà 
thôi. Thì các bạn thức giác rồi mới thấy rõ: “Trời ơi, bao nhiêu năm tôi tha phương cầu thực, đi đây, đi 
đó, làm kiếp vợ, kiếp chồng, kiếp con thú, cây cỏ, đủ thứ hết. Ngày hôm nay tôi vẫn còn tại mặt đất 
này, bơ vơ chưa hiểu tôi là ai, từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Đau khổ vô cùng làm sao giải quyết 
đây?” Mong được có một cái pháp, nhưng mà ngày hôm nay pháp đã trao tay các bạn rồi, các bạn nửa 
tu nửa bỏ trong bán tín bán nghi, vì cá tính tăm tối, lục căn lục trần chưa được giáo dục kỹ lưỡng, cho 
nên lúc nó tin lúc nó không; nó không chịu chuyên tâm thực hành để đi tới đích, trở về với căn bản của 
nó, và nhìn nhận cái tội trạng của nó đã làm ở tại thế gian này: Chưa tròn! Làm một nghiêm phụ, chưa 
tròn nhiệm vụ; làm một hiền thê, chưa tròn một hiền thê; làm một hiền mẫu, chưa tròn một hiền mẫu. 
Cho nên các bạn càng tu càng thấy mình nên nhịn nhục, nên gánh vác, nên chịu đựng; xác này là tạm; 
dù cái chết có đưa đến cũng là học hỏi mà thôi; rồi cái sống này cũng là chỉ học hỏi mà thôi. 

Tại sao chúng ta lại thay đổi? Giữ đúng nề nếp, thăng hoa trong dũng chí; hành đạt, nhất định phải 
hành đạt! Tất cả những sự giả ảo ở đời không phải việc của chúng ta tin. Nhiều người khen các bạn 
đẹp, khen các bạn thông minh, khuyến rũ các bạn; các bạn không nên cho đó là đúng. Các bạn thấy 
các ban thiếu thốn trong thanh tịnh, cần trở về con đường từ bi, thật sự thể hiện dâng Trời Phật, đem 
lòng thương yêu và cứu giúp. Cái điều này là điều các bạn đang cứu sống, kể cả chồng của các bạn các 
bạn cũng phải đem lòng thương yêu cứu giúp; con các bạn, các bạn cũng phải đem lòng thương yêu 
cứu giúp; vợ các bạn, các bạn phải đem lòng thương yêu cứu giúp. Đó là luật của càn khôn vũ trụ; các 
bạn phải làm mới thành. Nếu các bạn chán quá, “Tôi chán con vợ này; tôi chán bầy con này; rồi tôi 
sống với người nào đây? Rốt cuộc tôi là một con người bơ vơ tại trần và không có lối thoát, luôn luôn 
nuôi bản chất tự cao, bán tín bán nghi, rồi tự hại lấy chính mình mà không bao giờ tiến. 
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Khi tôi tiến tới một bước rồi lùi ba bước, làm sao cứu mình và cứu họ? Cho nên, nói “Khổ,” càng gia 
tăng khổ, đâu bao giờ hiểu được? Ý chí của các bạn đâu phải tu Pháp Lý Vô Vi này các bạn mới là 
thật sự tu! Hoàn cảnh là ân sư các bạn: Bạn nhìn lại bạn, hoàn cảnh của bạn, bạn phải nhìn nhận hoàn 
cảnh của bạn, bạn phải nhìn nhận sự sai lầm của các bạn, thì các bạn không bao giờ bỏ thiên hạ, không 
bao giờ phụ bất cứ một người nào. Hoàn cảnh là ân sư, làm sao các bạn dám phụ! Phụ rồi, các bạn đi 
đâu? Những kỷ niệm đó, làm sao dứt khỏi tâm các bạn? Những hình ảnh đó, làm sao các bạn gạt bỏ 
được? Cho nên, các bạn hãy nhớ rằng trách nhiệm của các bạn là quan trọng: khi mà các bạn nuôi 
dưỡng được chơn tâm nhịn nhục và trách nhiệm để sống trong hoàn cảnh, hoàn cảnh hiện hữu của các 
bạn, và quán thông hoàn cảnh của các bạn; các bạn là gì? Đắc đạo rõ rệt! Trở về với sự quân bình của 
các bạn rồi! Không có thiếu thốn bất cứ một khía cạnh nào; nhịn nhục đạt thành thì đầy đủ. Tiên, Phật 
thành công cũng nhờ nhịn nhục. 

Ngày hôm nay chúng ta bị ràng buộc trong cái thể xác này: một ngày tới tối đặt biết bao nhiêu câu hỏi, 
hỏi, “Ta có tham, có sân, có si?” Rồi từ đó chúng ta quán thông giá trị của nó. Ngày hôm nay các bạn 
tu Vô Vi, các bạn đóng góp trong thiệt thòi bất vụ lợi. Thiệt thòi đó các bạn mới thấy tánh tham của 
con người! Người nào muốn chun vào Vô Vi để lợi dụng địa vị, là sai, vì Vô Vi toàn là những người 
thiệt thòi, bỏ của, bỏ đời qua đạo, không có tham ô, không có tham danh, không có muốn thêm bất cứ 
một cái gì. Chỉ sửa mình tiến hóa mà thôi, hạnh hy sinh tràn đầy: hy sinh cái tánh hư tật xấu, để trở về 
với chơn giác, mới ngộ chơn tâm; trực chỉ một đường để trở về với chơn tâm. Kiến tánh mới thấy tánh 
phàm của mình nó đang nằm ở đâu; sửa mà tiến, thành ra vô quái ngại, bất chấp giờ giấc: đêm cũng tu, 
ngày cũng tu, đi cũng tu, nói cũng tu, ăn cũng tu; học hỏi vô cùng từng bước một, từng giây một, chớ 
không phải, “Đợi tôi lật cuốn kinh, tôi mới tu.” Không! Các bạn đang làm việc, đang sửa xe, đang vặn 
con bù-lon, các bạn mới thấy rằng cái nguyên năng của càn khôn vũ trụ đang giáo dục cho các bạn đi 
tới sự đoàn kết cởi mở, khai tâm: một nhiệm vụ nào phải ăn khớp với nhiệm vụ đó, chớ không thể từ 
cái này bước qua cái kia. 

Cho nên, một việc làm ý thức được trong thanh tịnh thì ý nghĩa như nhau, và bằng lòng thực hành cho 
đúng mức thì việc gì nó cũng trôi chảy, và không tự phản lấy lương tâm mình. Nếu các bạn vọng ngữ, 
u ơ, hướng ngoại, nhờ trình độ này, nhờ trình độ kia, nhờ trình độ nọ, là các bạn có một ngày tự phản 
lấy bạn! Là sao? Chỉ nói chuyện hay của thiên hạ, còn chuyện mình, mình không bao giờ làm được! 
Đó là phạt lấy bạn rồi! Cái tuổi tác nó không cho phép bạn, không có cho phép bạn chần chờ nữa! Tới 
giây phút ra đi là phải đi, chịu tội là phải chịu tội. Lúc đó các bạn mới thấy các bạn ngu. 

Ngu ở chỗ nào? Ngu thiếu cởi mở; ngu trong sự tăm tối của chính mình, thiếu trí mà muốn người khác 
phải nghe theo ta. Cho nên, ta phải chấp nhận ta đang thiếu trí: càn khôn vũ vụ đã tràn đầy trí tuệ mới 
là dẫn dắt tâm linh tiến hóa; ngày hôm nay chúng ta thật sự thiếu trí. Chúng ta muốn tu để trở về 
nguyên năng cấu trúc trí tuệ sẵn có, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì cái lòng vị tha, tha thứ càng ngày 
càng dày công, sáng suốt thanh tịnh, thì việc làm của các bạn chỉ phát triển chớ không bao giờ thụt lùi. 
Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng chấp nhận, lúc nào cũng thấy rằng hành trình của ta đang đi là phải 
đi cho đến cùng, không bao giờ chịu rút lui. Cho nên, nó khởi tâm vô quái ngại, bất cứ hoàn cảnh nào 
nó cũng học hỏi và để tiến; phương tiện nào của trời đất cũng đều có giá trị, chúng ta không nên mở 
lời chê đám này, đám nọ; chê cái tụi này, tụi kia, tụi nọ; đó là chính mình đã chê mình. Vì mình ngu 
mình không thấy; còn nếu mình sáng suốt, mình không mở lời khinh khi. 

Hột cát nó là đồ dơ bẩn đó các bạn: các bạn đạp hàng ngày trên chân; nhưng mà rốt cuộc nó lại ở trên 
đầu! Khi bạn chết rồi, chỉ có cát vùi lấp bạn thôi, chớ không có ai; sự hôi tanh của các bạn chỉ nhờ cát 
che đậy, chớ không có ai lúc đó đứng ra che đậy sự hôi tanh của cơ thể các bạn và sự ngu muội của 
các bạn. Cho nên, các bạn đừng có chê đám này, chê đám nọ; nhưng mà các bạn làm sao các bạn tự 
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chê các bạn; đó là xây dựng nhịn nhục! Xây dựng được cái đức nhịn nhục thì mới dám can đảm đứng 
ra chê mình, sửa mình để học hỏi; không còn sự ỷ lại nữa. 

Nhiều người dám chê mình, nhưng mà không sửa mình; cái đó vẫn là đi lạc. Nói sự thật về sự sai lầm 
của chính mình, mà không dám sửa, tánh nào tật nấy, nói thì hay mà sửa, không sửa, thì làm sao mà 
tiến? Cái tinh thần ngoan cố nó làm cho các bạn càng ngày càng tối tăm, rồi xảy ra những chuyện đổ 
vỡ không phát triển được. Khổ trong triền miên, buồn tủi thật sự. Nhiều người, thậm chí tự gạt lấy 
mình đến lúc phải tự tử mà thôi. Cho nên, Luật Trời có; các bạn đừng chê không có luật trời. Trời rộng 
mênh mông, không có luật trời! Đố các bạn tránh khỏi Luật Trời! Thấy nó rất xưa, nhưng mà chẳng ai 
vượt khỏi răng thưa lưới trời! Không có vượt khỏi được đâu. Các bạn còn cống cao ngạo mạn, chửi 
Trời chửi Phật, là cái tội tối tăm đó nó sẽ tràn ngập trong tâm thức các bạn, bị giam cầm tại thế. Các 
bạn đang sống ở địa ngục trần gian, còn bị giam nữa, thì thế nào? Lúc đó sự bực bội sẽ gia tăng, sự 
ngu xuẩn sẽ bành trướng trong lý luận tự sát mà thôi; không tiến được! Cho nên, khổ, nói khổ, càng 
ngày càng khổ thêm. Không thấy rõ đường đi của chính mình! Được phước, không hưởng phước; 
được pháp, không hành đúng; chỉ chuốc lấy tự hại và không bao giờ phát triển được! 

Cho nên, hôm nay chúng ta hiểu được thế nào là chìa khóa để mở tâm linh, chìa khóa của chúng ta là 
hai chữ, “ nhịn nhục.” Nếu chìa khóa kia không nhịn nhục thì không có đút vô ổ khóa mà mở được; 
chìa khóa nhận nhịn nhục, miếng sắt bị dũa, bị mài mới thành ra cái chìa khóa, thì các bạn đây cũng là 
miếng sắt, mà chịu dũa chịu mài thì tương lai các bạn là một chìa khóa để mở cửa cho tất cả các cửa 
đang bị đóng. Cho nên, chúng ta tu, ở đời cũng vậy, làm ăn cũng vậy, bất cứ chuyện gì nắm được chìa 
khóa là các bạn nhẹ nhàng! Làm việc theo cảm tính và không biết, không nắm được chìa khóa, và 
không biết giá trị trật tự của chìa khóa, thì không bao giờ các bạn tiến tới được. Cho nên, vốn của các 
bạn là vốn thanh tịnh; mà các bạn không còn được thanh tịnh là các bạn đã mất chìa khóa rồi . 

Cho nên, ngày hôm nay mượn Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này để dũa, dũa mài cái bản chất 
cống cao ngạo mạn của các bạn trở nên một chìa khóa; lúc đó các bạn mới nắm chìa khóa đi khắp năm 
châu, đi khắp càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng mở được hết: do một kỳ công của các bạn đã tạo thành 
một chìa khóa tốt đẹp. “Di thiện tối lạc,” lúc đó các bạn mới thấy rằng: đường đi không xa, không gần, 
không rộng, không hẹp; bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể đi đến, đi trong tinh thần rõ rệt vô quái 
ngại, dấn thân hy sinh và đạo đức. 

Ai là người trách nhiệm mở tâm mở trí? Chính ta là người trách nhiệm mở tâm mở trí cho ta, mà ta 
không chịu thực hành thì không bao giờ có điều này. 

Cho nên, giữa chúng ta có cơ duyên chung thiền ngày hôm nay và đã hát lên những câu: 

“ Ô hê, ô hê, 
“Yêu yêu yêu, thật là yêu, 
“Thương thương thương, thật là thương 
“Về đây chung sống, thương yêu, hòa bình, 
“Về đây chung sống, thương yêu, hòa bình. 
“Ô hê, ô hê, 
“Cuộc đời tạm bợ đó nghe, 
“Vui buồn mê chấp, chẳng về được đâu, 
“Vui buồn mê chấp, chẳng về được đâu . 
“Ô hê, ô hê 
“Kỷ Nguyên Di Lạc giải sầu 
“Thương yêu tha thứ, tiến sâu chân tình, 
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“Thương yêu tha thứ, tiến sâu chân tình. 
“Ô hê, ô hê 
“Chẳng còn loạn động bối bê, 
“Tình thương thanh tịnh, hương quê của hồn, 
“Tình thương thanh tịnh, hương quê của hồn, 
“Ô hê, ô hê, 
“Tự tu tự tiến sanh tồn, 
“Khai thông khối óc, chẳng còn si mê, 
“Khai thông khối óc, chẳng còn si mê. 
“Ô hê, ô hê 
“Yêu yêu yêu, thật là yêu, 
“Thương thương thương, thật là thương, 
“Về đây chung sống, thương yêu, hòa bình, 
“Về đây chung sống, thương yêu, hòa bình. 
"Ô hê, ô hê!” 
 

Đề tài suy gẫm 

Luận về Thời cuộc 

Đức Thầy:  Đâu có nghe thời cuộc làm gì ! Thời cuộc nó sẵn có trong cái hoạ đồ Tiểu Thiên Địa của 
chúng ta đây là một cái thời cuộc rất lớn, nó đã đưa biết bao nhiêu sự phong ba bão, bão tấp, nó có thể 
đem tới làm dồn dập làm cho đảo điên ở thế gian ; bây giờ chúng ta sửa cái thời cuộc của chúng ta đi ! 
Đừng có lo cái thời cuộc của đại chúng ! 

Thời cuộc đại chúng, bây giờ cái văn minh nó tiến triển rồi, những thành phần trí thức nó nhiều lắm 
rồi, bộ phận nào tổ chức theo cái bộ phận nấy, sự kẹt của những người đó nó sai lầm, nó đụng chạm 
lấy nó, rồi nó sửa chữa ; rồi mình làm sao mình tham gia vô đại cuộc mà nói được ? Mình lo sửa cái 
thời cuộc của mình là cái tiểu thiên địa còn tham sân si đây nè, cái sự đen tối dồn dập trong đầu óc của 
mình, mình sửa đi !  

(TĐ Hòa Hưng Sàigòn 10/2/74) 
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CHƯƠNG	TRÌNH	
Khóa	Sống	Chung	Hawaii	2022	

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

 
Rất cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý bạn đạo khắp nơi, hiện giờ số lượng phòng suite và 
phòng tiêu chuẩn chỉ còn khoảng 45%, xin quý bạn ghi danh sớm để giữ chỗ. Xin lưu ý quý bạn 
đạo click vào link https://travel.hawaii.gov và https://hawaiicovid19.com/travel để khỏi phải 
cách ly khi đến Hawaii. 
 
Xin liên lạc: Quyên Trần (714)‐414‐2849 hoặc Lan Ky (626)	392‐1692,	hoặc gửi về địa chỉ 
email mhstrinh@gmail.com để ghi danh. 
Thời hạn chót để ghi danh là ngày 10	tháng	2,	năm	2022. 
 

CHƯƠNG	TRÌNH	
Khóa	Sống	Chung	Hawaii	2022	

Tình	Trời	Tận	Độ	II	
Ngày 10 tháng 5, 2022 
 Đưa đón bạn đạo về khách sạn 

 
3:00 -5:00 PM Bạn đạo nhận chìa khóa phòng tại lobby 

	
5:00- 9:00 PM Đi dạo biển Waikiki, ngắm hoàng hôn trên biển, 

mua sắm ở International Market 
11:00 -12:00 khuya Thiền tại phòng 

 
Ngày 11 tháng 5, 2022 
6:00-9:00 AM Đi dạo hoặc tắm biển 

Xem rạng đông trên biển 
Ăn sáng tự túc 
 

9:30-10:00 AM Niệm Phật 
 

10:00-12 Noon Khai mạc Khóa Sống Chung  
Đề tài tu học 
 

12:00 -1:00 PM Thiền Chung 
Tại Illima Ballroom 
 

1:00 -4:00 PM Bạn đạo ăn trưa, nghỉ ngơi và tắm biển 
 

4:00 -6:00 PM Sinh hoạt ngoài biển 
Chia nhóm tu học 
 

6:00 -8:00 PM Ăn tối (tự túc) 
 

8:00-10:00 PM Tu học 
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10:00-11:00 PM Thở PLCM 
11:00 -12:00 khuya Thiền chung  

tại Illima Ballroom 
Ngày 12 tháng 5, 2022 
6:00-9:00 AM Tắm biển và xem rạng đông trên biển 

Ăn sáng tự túc 
 

9:30-10:00 AM Niệm Phật 
 

10:00-12 Noon Đề tài tu học 
 

12:00 -1:00 PM Thiền Chung 
Tại Illima Ballroom 
 

1:00 -4:00 PM Bạn đạo ăn trưa, nghỉ ngơi và tắm biển 
Sinh hoạt tự do 

4:00 -6:00 PM Sinh hoạt ngoài biển 
Chia nhóm tu học 

6:00 -8:00 PM Ăn tối (tự túc) 
 

8:00-10:00 PM Văn nghệ 
 

10:00-11:00 Thở PLCM 
 

11:00 -12:00 khuya Thiền chung  
tại Illima Ballroom 
 

Ngày 13 tháng 5, 2022 
6:00-9:00 AM Tắm biển và xem rạng đông trên biển 

Ăn sáng tự túc 
 

9:00- 9:30 AM Niệm Phật 
 

9:30-11:00 AM Bế mạc Khóa Sống Chung  
Bạn đạo phát biểu cảm tưởng 

11:00  Bạn đạo dùng cơm trưa trên bus 
Hẹn ở lobby cho bạn đạo đi tour xem văn hóa của 
người dân Polynesian. 
 

11:00 -1:00 PM Di chuyển đến Trung Tâm Văn Hóa người 
Polynesian (Laie town) 
 

1:00 -4:00 PM Xem show của bộ tộc Hawaii, Fiji, Tonga, Samoa 
 

4:00 -5:00 PM Chèo thuyền tham quan từng bộ tộc 
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5:00 -7:00 PM Ăn buffet thức ăn đặc trưng của dân địa phương, 
đặc biệt có trái cây nhiệt đới (chôm chôm, nhãn,..) 
 

8:00-10:00 PM Xem show múa lửa, nhảy hula 
 

10:00-11:30 PM Lên bus trở về khách sạn 
 

12:00 -1:00 sáng Thiền tại phòng 
 

Ngày 14 tháng 5, 2022 
 Sinh hoạt tự túc 

Đi dạo và mua sắm 
 

Ngày 15 tháng 5, 2022 (dành cho bạn đạo còn ở lại) 
6:00 AM -5:00 PM  Tham quan vịnh Hanauma Bay 

(Cần chuẩn bị dụng cụ snorkeling để xem cá bơi) 
 Tắm biển Kailua (nơi Đức Thầy thích đến) 
 Đi thăm vườn thơm (Dole Plantation) 
 Đi biển phía bắc North shore (xem lướt sóng) 
 Dùng cơm ở Kahulu town, thưởng thức đặc sản 
của Hawaii 
 Tham quan vườn trái cây 
 

5:00 – 10:00 PM Sinh hoạt tự túc 
 

11:00 -1:00 sáng Thiền tại phòng 
 

 
*** Lưu ý *** 
Do vé show ở Polynesian cần phải đặt trước từ 1 đến 2 tháng, nên xin quý bạn đạo đăng ký sớm 
để tiện việc mua vé. Giá vé cho mỗi người là $160.00	bao gồm giá tiền xe bus, vé vào cửa, vé đi 
du thuyền, ăn buffet và xem show múa lửa. 
Riêng chi phí đi vòng đảo cho ngày 15 tháng 5 sẽ được thông báo sau.  
 
Rất cám ơn sự chú ý và ủng hộ của quý bạn đạo. 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii kính mời 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 04, 23-01-2022 
  
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Đồng Thức Thăng Hoa 
 
https://youtu.be/iWOZNJLFwCk 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Hướng về Tâm Linh cuộc sống của bạn ông Trời kè một bên không bao giờ bỏ - Washington DC, 26-
11-1994 
https://youtu.be/hje_JGHK3-E 
 Radio Nam California tuần lễ 04 

Chủ đề:  Tu Đạo Kinh chương 30-33 
https://youtu.be/TOVeSPZVQ4M 
 Xin mời quý vị thưởng thức bài hát:  Hợp Ca Kỹ Nguyên Di Lạc Ca đoàn Vô Vi 

https://youtu.be/1wdB53Rr1WU 
 
Ban video kính mời 
 
 

Hướng Tâm cầu nguyện 
 
Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Tăng Văn Thanh sinh ngày 02/03/1924 là bố của 
các bạn đạo: Tăng Thị Hảo, Tăng Thị Sánh, Tăng Thị Ngoạn, mất lúc 11h12 phút ngày 17/01/2022 tức 
ngày 15/12 năm Tân Sửu, tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, Tp Hải Dương. Thọ 98 tuổi được siêu 
thăng tịnh độ.  
Thành thật cảm ơn quí bạn đạo.  
 
Bạn đạo Việt Nam kính báo. 
 
 


