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O Lời Tựa o

Á  nh Sáng Chân Lý muôn đời soi sáng tâm hồn 
nhân loại, giải thoát chúng ta ra khỏi kiếp sống 

vô minh. Lời Pháp Cam Lồ là bộ sưu tập những lời thuyết 
giảng đầy trí huệ của Thanh Hải Vô Thượng Sư hầu giải đáp 
những câu hỏi tâm linh của các đệ tử, của những người tầm 
Đạo và công chúng. Những lời khai thị từ Trí huệ Vô Thượng 
của Ngài liên quan đến việc tu hành, đời sống và triết lý, rung 
động sâu xa đến tận cùng tâm khảm của chúng ta, mang lại 
khai ngộ và niềm phúc lạc Thiên Đàng cho mình. Quyển sách 
này là nguồn cam lồ quý hiếm cho linh hồn, có thể đồng hành 
với chúng ta trên hành trình cuộc sống và khích lệ chúng ta 
kiên trì trong gian nan, trong những giai đoạn biến đổi trên 
con đường đạo của mình. 



vi

Khi nói về Thượng Đế hoặc Đấng Tối Cao, Thanh Hải  
 Vô Thượng Sư hướng dẫn chúng ta dùng những đại từ 

không chỉ định giới tính để tránh việc bàn cãi Thượng Đế là Nam 
hay Nữ. 

She + He = Hes (như trong từ Bless) 
Her + Him = Hirm (như trong từ Firm) 
Hers + His = Hiers (như trong từ Dear)

Ví dụ: Khi Thượng Đế muốn, Ngài (Hes) có thể làm bất cứ điều gì diễn 
ra theo ý của Ngài (Hiers) sao cho phù hợp với chính Ngài (Hirmself).

Là một nhà thiết kế nghệ thuật đầy sáng tạo, đồng thời 
là một vị Thầy tâm linh, Thanh Hải Vô Thượng Sư yêu 

chuộng tất cả những biểu đạt thể hiện nét đẹp nội tại. Đó là lý do 
Ngài gọi nước Việt Nam là “Âu Lạc” và Ðài Loan là “Formosa”. Âu 
Lạc là quốc hiệu cổ xưa của Việt Nam, có nghĩa là “âu ca lạc nghiệp”. 
Còn Formosa có nghĩa là “mỹ miều”, phản ánh một cách trọn vẹn 
hơn vẻ đẹp của hòn đảo này và người dân nơi đây. Thanh Hải Vô 
Thượng Sư cảm thấy rằng dùng những danh xưng này sẽ mang lại 
sự thăng hoa về tâm linh và may mắn cho đất nước cũng như người 
dân hai xứ sở này.

O Thông Điệp Nhỏ o
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O Tiểu Sử o
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại miền Trung Âu 
Lạc. Lúc mười tám tuổi, Ngài sang Anh du học, rồi sau 

đó qua Pháp và Đức. Tại Đức, Ngài làm việc cho Hội Hồng Thập 
Tự và kết hôn với một bác sĩ người Đức. Sau hai năm chung sống 
hạnh phúc, với ân phúc của phu quân, Ngài giã từ cuộc sống hôn 
nhân để ra đi tìm kiếm sự giác ngộ, mong hoàn thành lý tưởng 
mà Ngài hằng ấp ủ từ thuở thiếu thời. Ngài bắt đầu bôn ba tầm 
Đạo tại nhiều quốc gia khác nhau. Cuối cùng, trên rặng Hy Mã 
Lạp Sơn, Ngài đã gặp được một vị Chân Sư tại thế, được truyền 
pháp mạch thiêng liêng về Ánh Sáng và Âm Thanh nội tại mà về 
sau Ngài gọi là Pháp Môn Quán Âm. Sau một thời gian tinh tấn 
tu hành, Ngài đã đạt Đại Khai Ngộ.

Để đáp lại khát vọng liễu ngộ Chân Lý của những người thành 
tâm tầm Đạo, Thanh Hải Vô Thượng Sư cống hiến Pháp Môn 
Quán Âm cho tất cả mọi người không phân biệt quốc gia, tôn 
giáo hay văn hóa. Thông điệp tình thương, hòa bình của Ngài đã 
đem lại sự giải thoát tâm linh và niềm hy vọng cho nhiều người 
trên khắp thế giới, nhắc nhở mọi người giữ gìn các giá trị Chân, 
Thiện, Mỹ trong đời sống.



Thanh hải Vô Thượng Sư
Châu Âu

Ngày 7 tháng 4 năm 2012
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Sự sống không bắt đầu từ khi chúng ta sinh ra, 
cũng không kết thúc khi chúng ta lìa đời.  

Và khai ngộ chỉ là bước khởi đầu.  
Hành trình sẽ tiếp tục, với biết bao điều huyền diệu  

cùng những tao ngộ và khám phá thần kỳ  
cho những ai thật lòng muốn biết  

về sự nhiệm mầu của sự sống  
với tình thương chân thật từ vũ trụ và tự tâm.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Nghị Truyền Hình với nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Los Angeles, California, Hoa Kỳ – Ngày 31 tháng 12 năm 2011

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #993



2

Một bước nhỏ đi đúng hướng của 
mọi người có thể tạo nên cú phóng vọt  
trong quá trình tiến hóa của nhân loại,  

và bước nhỏ đó rất đơn giản. Đó là không  
sát sinh, tuân thủ nguyên tắc “Sống và cùng 

sống”, tôn trọng quy luật vũ trụ – ban sự sống  
để có sự sống, vì ai cũng biết là đồng thanh 

tương ứng. Điều này dĩ nhiên bao gồm  
tiếp nhận lối dinh dưỡng thuần chay.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu – 

Nhân Loại Tiến Nhanh Vào Thời Đại Hoàng Kim
Thủ đô Washington, Hoa Kỳ – Ngày 8 tháng 11 năm 2009

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #818
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Bằng bước nhảy vọt trong tiến hóa 
(về tâm thức), chúng ta có thể rời bỏ cuộc đời 
đầy ham muốn và sợ hãi này, mà hướng đến 
một cuộc sống thật sự an bình, thương yêu 

và khai ngộ – rời khỏi vòng luẩn quẩn của sát 
sinh, đau khổ và bạo lực,  

tiến đến một xã hội từ ái, yêu thương,  
che chở và hạnh phúc. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu – 

Nhân Loại Tiến Nhanh Vào Thời Đại Hoàng Kim
Thủ đô Washington, Hoa Kỳ – Ngày 8 tháng 11 năm 2009

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #818
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Càng làm điều tốt cho thế gian, 
sẽ càng nhận được nhiều điều tốt.  

Càng ban hạnh phúc cho người khác,  
sẽ càng hưởng được nhiều hạnh phúc. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Nghị Truyền Hình với nhân viên 

Truyền Hình Vô Thượng Sư
Los Angeles, California, Hoa Kỳ 
Ngày 22 tháng 12 năm 2012

(Nguyên văn tiếng Anh)
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Chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn về khía 
cạnh tâm linh của Tự Tánh và câu thông  
với nó, đừng quá đắm chìm vào tiện nghi  
vật chất cũng như tham luyến những điều  
phù phiếm khác. Hãy ráng tìm nguồn hạnh 
phúc lâu bền, vĩnh cửu và chân phúc nội tại. 
Thiên Đàng luôn luôn ở đây, bên trong mình, 
nếu chúng ta hướng nội và câu thông với nó.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Nghị Truyền Hình với nhân viên 

Truyền Hình Vô Thượng Sư
Los Angeles, California, Hoa Kỳ 
Ngày 22 tháng 12 năm 2012

(Nguyên văn tiếng Anh)
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Mỗi khi chúng ta suy nghĩ và hành động 
cao thượng hoặc vô vị kỷ, thì kết quả lúc nào 
cũng tuyệt vời trong vô hình lẫn hữu hình.  
Và nó còn ảnh hưởng đến toàn thế giới chứ 

không riêng người được quý vị giúp đỡ,  
không riêng bản thân, gia đình hoặc năm đời 

quyến thuộc của mình. Ảnh hưởng đó lan rộng 
đến toàn thế giới và thậm chí cả vũ trụ,  
tùy vào mức độ lớn lao và cao thượng  

của hành động hoặc tư tưởng đó. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Họp mặt quốc tế tại Pháp – Ngày 26 tháng 3 năm 2012

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #998
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Hãy tập trung làm việc tốt. Hãy cầu nguyện 
và thiền bằng bất cứ cách nào về lực lượng  

tâm linh cao nhất có thể đạt được.  
Hãy loại bỏ xu hướng xấu ra khỏi mọi khía cạnh 
của cuộc sống. Luôn luôn nhớ đến Thượng Đế. 

Hãy biết ơn về những gì mình có trong đời  
và tất cả những ân điển chung quanh.  

Hãy cầu nguyện cho sự an lạc của thế gian.  
Hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Hãy biết ơn đã 
có được cuộc sống tốt đẹp và vui hưởng sự hiện 

hữu tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ của mình. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Nghị Truyền Hình với nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư

Los Angeles, California, Hoa Kỳ – Ngày 14 tháng 4 năm 2013
(Nguyên văn tiếng Anh)
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Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 
chúng ta cũng phải thành thật  

với chính mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Kampong Spoe, Campuchia – Ngày 19 tháng 7 năm 1996

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #556
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Tu hành càng cao,
thì càng đơn giản. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 15 tháng 10 năm 1988

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
MP3 #CG02
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Tại sao các vị Minh Sư khai ngộ 
có khả năng làm bất cứ điều gì?  

Vì các Ngài lúc nào cũng ở trong trạng  
thái tập trung, chú trọng thân, khẩu, ý  

vào bất cứ việc gì các Ngài làm,  
đồng thời vô sở bất tại.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 14 tháng 7 năm 1991

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #182
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Hãy có niềm tin tuyệt đối 
và hãy sống để theo đuổi việc tu hành.  

Rồi không bao lâu, sẽ có kết quả.  
Và khi thu hoạch được kết quả,  

niềm tin sẽ càng tăng và càng gặt hái  
thêm nhiều kết quả hơn nữa.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 6 tháng 2 năm 1992

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #209
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Chúng ta không phải là 
thân thể này mà đồng nhất thể  

trong Chân Ngã, Đại Ngã. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Bangkok, Thái Lan – Ngày 1 tháng 1 năm 1994

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #400



13

Hãy làm việc như thể chúng ta 
là người duy nhất biết mình đang làm  
– ngay cả Thượng Đế cũng không biết.  

Đó mới là cách làm việc hoàn mỹ.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
New York, Hoa Kỳ – Ngày 13-16 tháng 4 năm 1995

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #471
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Thượng Đế là Tình Thương vĩ đại. 
Càng thể hiện tình thương đó,  
chúng ta càng gần Thượng Đế.  
Liễu ngộ Thượng Đế là như thế.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Thiền tam quốc tế

Los Angeles, California, Hoa Kỳ 
Ngày 18 tháng 12 năm 1998

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #642



Thanh hải Vô Thượng Sư
Châu Âu

Ngày 3 tháng 4 năm 2012
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Sau khi tu Pháp Môn Quán Âm, 
chúng ta chỉ có một ngôn ngữ mà thôi.  
Sự giao tiếp sẽ trở nên rất dễ dàng vì 

chúng ta chia sẻ cùng lý tưởng, có cùng 
tinh thần phục vụ và cống hiến.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Surabaya, Indonesia – Ngày 28 tháng 2 năm 1992

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #221
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Đừng kỳ vọng bất cứ điều gì 
thì sẽ không gặp trở ngại.  
Chúng ta chỉ nên kỳ vọng  

sự khai ngộ.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Lai Nghĩa, Bình Đông, Formosa 
Ngày 29 tháng 12 năm 1992

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #302
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Càng hướng nội, 
càng thấu hiểu mọi việc  

mà không cần nói. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Chicago, Hoa Kỳ – Ngày 19 tháng 2 năm 1994

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #402
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Những ai có tình thương đối với 
người khác tức là có Thượng Đế trong tâm.  

Phục vụ con cái Thượng Đế chính là  
phụng sự Thượng Đế. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Costa Rica – Ngày 4 tháng 2 năm 1991

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #150
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Tình thương không biết gánh nặng; 
tình thương chỉ biết hy sinh.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Costa Rica – Ngày 9 tháng 2 năm 1991

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #153
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Chúng ta phải thăng hoa lên 
quả vị cao thượng của Thánh Nhân.  
Và để làm được điều đó, chúng ta  
phải luôn luôn từ bi, thương yêu,  
cảm thông và hy sinh vô vị kỷ.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Phnom Penh, Campuchia – Ngày 14 tháng 5 năm 1996

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #548
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Chúng ta không nên sợ bản thân 
bị tổn thương khi giúp ích người khác,  
vì đây là con đường của Thánh Nhân,  

con đường của Minh Sư.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Đài Nam, Formosa – Ngày 16 tháng 3 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #57
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Khi một vị Minh Sư giáng trần, 
không những chỉ các đệ tử của Ngài  
được thăng hoa và khai mở trí huệ,  
mà toàn thể nhân loại cũng được  

tịnh hóa và được nâng lên  
một trình độ tâm thức cao hơn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Costa Rica – Ngày 29 tháng 5 năm 1991

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #171
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Càng sử dụng trí huệ nội tại, 
càng khẳng định về những gì mình biết.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Pusan, Hàn Quốc – Ngày 14 tháng 5 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #372



25

Quý vị cần phải uyển chuyển. 
Đó là lý do chúng ta cần có trí huệ và tình 

thương, chứ không phải chỉ có luật lệ.  
Luật tình thương vượt trên tất cả.  
Hãy làm việc bằng tình thương,  
bằng tâm thuần khiết và trí huệ.  

Tôi chỉ yêu cầu quý vị bấy nhiêu thôi. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Colorado, Hoa Kỳ – Ngày 11 tháng 4 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #351



26

Nhập định có nghĩa là quý vị 
đi vào trạng thái hỷ lạc và thanh tịnh,  

trạng thái mà quý vị không còn  
đau khổ, lo lắng hay sợ hãi nữa.  

Trong trạng thái nhập định,  
chúng ta cảm thấy tuyệt đối hoàn mỹ, 

cảm thấy không có gì trên thế gian 
phiền nhiễu mình, và vạn vật vốn vô sự.  

Tất cả đều hoàn mỹ. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Malaysia – Ngày 1 tháng 10 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #99
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Chỉ khi tâm trống rỗng, 
Thượng Đế mới có thể đong đầy  

cho chúng ta trí huệ và tình thương.  
Nếu vẫn còn cảm thấy mình là ai đó, 

vẫn còn sở hữu điều gì đó,  
tức là không thể hoàn toàn trống rỗng, 

thì không thể chứa hết lực lượng  
mà Thượng Đế muốn ban cho. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Brazil – Ngày 16 tháng 6 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #83



Thanh hải Vô Thượng Sư
(quàng khăn lông nhân tạo)

Châu Âu
Ngày 4 tháng 4 năm 2012



29

Bất cứ ai yêu thương người khác 
hơn bản thân thì nhất định  

phải là Thánh Nhân hay Bồ Tát.  
Bất luận tu hành theo đường lối nào,  
chắc chắn sẽ đạt được quả vị rất cao.  

Thương người khác hơn bản thân là bí quyết  
tối thượng, bất kể là thương người hay thương vật.  

Nếu có thể hy sinh vì người khác,  
thì quý vị ở đẳng cấp Bồ Tát.  

Chắc chắn là vậy.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Họp mặt quốc tế tại Pháp – Ngày 17 tháng 12 năm 2008

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
DVD #962
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Những gì “nên làm” và “không nên làm” 
thì không sao kể hết. Hãy dùng trí huệ và 

tâm thuần khiết của mình để làm việc  
và hành động thích nghi, kiểm thảo  

bản thân để giữ cho mình luôn trong sạch.  
Đó là điều quan trọng. Luôn luôn niệm Hồng 
Danh và cầu xin hướng dẫn bên trong để biết 
điều mình làm có đúng hay không, rồi thiền 

về vấn đề đó nếu vẫn còn hoài nghi.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Colorado, Hoa Kỳ – Ngày 11 tháng 4 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #351
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Người thật sự liễu ngộ là người không có 
ngã chấp. Rồi sự hiểu biết sẽ tỏa sáng,  

và quý vị làm mọi việc đều đúng!  
Chỉ như vậy thôi. Cho nên đừng sợ bất cứ  
hiểm nguy hay khó khăn nào – mà hãy sợ  
ngã chấp của chính mình. Ngã chấp là gì? 

Ngã chấp từ đâu tới? Đó là những ấn tượng, 
thói quen tích lũy từ tiền kiếp, hoặc từ  
quan hệ và bối cảnh mà hình thành. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Thiền tam châu Âu, Paris, Pháp 

Ngày 22 tháng 8 năm 2007
(Nguyên văn tiếng Anh)

DVD #794
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Chúng ta làm việc vì việc đó cần 
phải làm. Chúng ta làm để phục vụ 
người khác, chứ không phải để thỏa 
mãn chính mình, theo phương cách  

đó mình sẽ không mất trí huệ.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Brazil – Ngày 19 tháng 11 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Lòng khiêm tốn không đi kèm với 
danh xưng “rất khiêm nhường”, mà xuất 

phát từ bên trong. Khi liễu ngộ rằng 
chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, 

ta và Cha ta là một, đó là lúc lòng  
khiêm tốn thật sự bắt đầu.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Brisbane, Úc – Ngày 20 tháng 3 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #336
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Diệt trừ ngã chấp bằng cách 
hòa nhập vào Thượng Đế.  

Khi đồng nhất thể với Thượng Đế, 
chúng ta sẽ không còn cái ngã.  

Đơn giản vậy thôi.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
California, Hoa Kỳ – Ngày 27 tháng 5 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Anh)
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Nếu còn nghĩ rằng mình vĩ đại, 
thì chúng ta chưa vĩ đại. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Brisbane, Úc – Ngày 19 tháng 3 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #335
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Tâm Ấn là để nhắc nhở quý vị về di sản 
vĩ đại nhất của mình, rồi sau đó mỗi ngày, 

quý vị có thể sử dụng kho tàng đó  
thay vì dựa vào bất kỳ vị Minh Sư nào,  
dù Ngài đã vãng sinh hay còn tại thế.  

Đó là mục đích của pháp môn chúng ta,  
ngoài ra không còn mục đích nào khác. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Brisbane, Úc – Ngày 20 tháng 3 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #336
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Ở thế gian này, đầu óc kiểm soát tất cả. 
Những định kiến, thành kiến và dữ liệu  

thu thập khống chế toàn bộ khiến chúng 
ta quên đi Tự Tánh bẩm sinh và quên rằng 
mình không phải là những định kiến này. 

Chúng ta không thể quên đi khả năng  
phán đoán của mình; và phải tìm lại  

Trí huệ bẩm sinh.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
California, Hoa Kỳ – Ngày 27 tháng 5 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Anh)
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Khi trì giới không nói dối, 
bất kỳ điều gì chúng ta nói ra  

đều mang lại lợi ích cho người khác  
và bất kỳ điều gì chúng ta nói ra  

đều sẽ thành sự thật. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Phi trường quốc tế C.K.S., Đào Viên, Formosa

Ngày 21 tháng 5 năm 1989
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Băng thu âm #CG13
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Càng chịu đựng, càng bớt 
cảm thấy mình đang chịu đựng,  

và càng nhận biết đẳng cấp  
của mình đang thăng hoa.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Đài Bắc, Formosa – Ngày 7 tháng 3 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #56
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Vui mừng, ngạo mạn khi được người ta 
tán thán và cám dỗ là điều rất nguy hiểm. 
Mỗi lần như vậy, chúng ta phải tức khắc  

cảnh giác và tự hỏi, “Vừa rồi mình  
hành động có ngã chấp, quá vui mừng  

hay ngạo mạn không?” Chúng ta  
cần phải tự kiểm thảo mỗi ngày.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Cao Hùng, Formosa – Ngày 14 tháng 4 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu âm #CG13
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Yên lặng không có nghĩa là trống rỗng 
không có gì, mà là lặng yên về những gánh 

nặng và thành kiến không cần thiết, lặng yên 
về tất cả những thứ vô nghĩa và ham muốn 
khát khao những gì không thể, và yên lặng 

để có thể phục vụ, để có sự minh mẫn,  
và để cho Trí huệ thuần khiết hiển lộ. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Kuala Lumpur, Malaysia – Ngày 23 tháng 2 năm 1992

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #214
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Thiên Đàng quá hỷ lạc đến nỗi không có gì 
nhắc nhở chúng ta tu hành. Địa ngục quá khổ đau  

đến nỗi không thể nào tu được. Thế giới ta bà có đau 
khổ, có vui sướng, hiểu lầm, vô minh, trí huệ, khai ngộ,  
u tối và có vô số cảnh ngộ khác nhau. Do đó, chúng ta 

có thể học hỏi nhanh chóng từ  những hoàn cảnh  
khác nhau trong cuộc sống và có thể tìm được  

đủ mọi nguyên liệu để trải nghiệm và rèn luyện  
bản thân. Chúng ta có được cơ hội để tu thành Phật  
là điều không thể tìm được ở những cảnh  giới khác.  

Vì vậy thân người rất quý báu. Chúng ta phải  
trân quý cơ hội tu hành và không nên trì hoãn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Đài Bắc, Formosa – Ngày 1 tháng 12 năm 1986

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Thanh hải Vô Thượng Sư
Châu Âu

Ngày 18 tháng 7 năm 2009
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Nhờ tu Pháp Môn Quán Âm, 
chấn động lực của chúng ta trở nên 

rất nhanh, cảm thấy tràn đầy năng lực, 
giống như giới trẻ. Tinh thần chúng ta 
bén nhạy hơn, có khả năng giải quyết 

dễ dàng mọi vấn đề và thông minh  
như giới trẻ. Vì thế chúng ta  

có thể nói là mình đang trẻ lại.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 13 tháng 8 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu âm #CG15
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Người tự do nhất 
là người có trách nhiệm nhất,  

vì họ có trách nhiệm nên mới tự do.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Đài Nam, Formosa – Ngày 15 tháng 3 năm 1990

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #119
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Một linh hồn giác ngộ 
tỏa ra hương thơm thánh thiện  
và đức hạnh siêu phàm khiến  
mọi người tự nhiên cảm thấy  

dễ chịu và thích gần người đó.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
California, Hoa Kỳ – Ngày 25 tháng 5 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Anh)
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Mỗi khi làm gì, chúng ta nên 
tự hỏi Thượng Đế sẽ nghĩ sao  

về hành động đó. Nếu điều đó làm 
Thượng Đế hài lòng thì đó là  

hành động chính đáng.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Panama – Ngày 29 tháng 11 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #106
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Nếu người tu hành chúng ta 
vẫn còn sợ hãi, lựa chọn và  

ham muốn, thì vẫn chưa phải  
tu hành chân chính.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 26 tháng 11 năm 1988

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu âm #CG6
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Người tu hành chúng ta 
nên nói thật. Tại sao?  

Vì chúng ta đi tìm Chân Lý.  
Nói dối chỉ gây tổn hại  

cho bản thân thôi.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Đài Bắc, Formosa – Ngày 6 tháng 12 năm 1988

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Tư tưởng của chúng ta nên 
khẳng định, lạc quan và dũng cảm,  

rồi nó sẽ trở thành thói quen,  
vì nhất thiết vi tâm tạo.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Đài Nam, Formosa – Ngày 12 tháng 1 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu âm #CG8
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Hãy luôn luôn vô ngã và vô điều kiện. 
Đừng bao giờ muốn lợi ích cho  

bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.  
Rồi sẽ nhận được nhiều hơn mong ước.  
Hãy luôn luôn vô ngã và vô điều kiện.  

Đó là cách làm việc của vũ trụ.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Cancún, Mexico – Ngày 9 tháng 12 năm 2010

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #923
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Mỗi khi giúp đỡ người khác, 
chúng ta nên nói: “Tôi làm vì Thượng Đế.” 

Như vậy chúng ta sẽ không tạo phước  
báu và cũng không gây nghiệp quả.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Cao Hùng, Formosa – Ngày 19 tháng 10 năm 1988

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu âm #CG3
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Sau khi tịnh hóa thân, khẩu, ý, 
thì làm gì cũng đúng, làm gì cũng hợp Đạo.  

Đây là lý do tại sao chúng ta  
cần phải tu hành. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Đài Nam, Formosa – Ngày 13 tháng 5 năm 1988

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu âm #CG1
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Chúng ta đại diện cho tình thương, 
đại diện cho Thượng Đế. Vì vậy, mỗi khi 

quên điều đó thì hãy cố gắng nhớ lại. 
Đó là cách chúng ta trở nên vĩ đại.  

Đó là cách chúng ta liễu ngộ  
Thượng Đế. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Thiền tam quốc tế

Los Angeles, California, Hoa Kỳ  
Ngày 18 tháng 12 năm 1998

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #642
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Công việc mình làm cũng chính là 
ân điển đươc ban. Khi phụng sự Thượng Đế 

và đại chúng, công đức của quý vị được  
tăng gấp bội. Càng giúp đuợc nhiều người, 

càng có thêm nhiều công đức cho  
kho tàng phát triển tâm linh của mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Cape Town, Nam Phi  

Ngày 29 tháng 11 năm 1999
(Nguyên văn tiếng Anh)

DVD #674
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Thượng Đế không thể ban cho chúng ta hòa bình 
trên địa cầu nếu chúng ta không tự tạo hòa bình. 
Chúng ta có lực lượng. Chúng ta là đại biểu cho 

Thượng Đế ở đây; cần làm những gì nên làm  
tại cảnh giới này vì mình đang hiện hữu nơi đây.  

Chỉ khi nào có được an bình nội tại, chúng ta mới có 
thể tạo hòa bình; chỉ khi nào nhận thức được  
Thượng Đế bên trong bản thân, chúng ta mới  

có thể thấy được Thượng Đế bên trong người khác.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Prague, Cộng Hòa Séc – Ngày 28 tháng 5 năm 1999

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #654



Thanh hải Vô Thượng Sư
Châu Âu

Ngày 21 tháng 3 năm 2012
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Không ai sẽ bảo vệ chúng ta 
ngoài sự phát triển tâm linh và lực lượng  

tu hành của chính mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Cape Town, Nam Phi – Ngày 28-30 tháng 11 năm 1999

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #673
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Khai ngộ là giải pháp duy nhất 
cho mọi bệnh tật trên thế gian này. 

Tình thương của Thượng Đế là  
liều thuốc duy nhất cho mọi  
phiền não trên Địa Cầu này.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Ljubljana, Slovenia – Ngày 26 tháng 5 năm 1999

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #660
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Khi nhìn vật gì đẹp mắt như bông hoa, 
tranh ảnh hoặc khi nghe được một khúc nhạc hay,  
những vần thơ đẹp, chúng ta cảm thấy dễ chiu hơn,  
thấy thư thả và thương yêu hơn. Phải thế không?  
Đúng vậy, vào khoảnh khắc đó, tâm hồn chúng ta  

rộng mở, và chúng ta yêu từ ngoại cảnh đến  
những người chung quanh. Quan hệ giữa chúng ta  

với người khác đột nhiên có ý nghĩa và sâu sắc hơn,  
suy nghĩ cũng khẳng định hơn. Đó là cách nghệ thuật  

làm thăng hoa tâm hồn chúng ta. Nếu tâm hồn  
chúng ta thăng hoa, thế giới cũng được thăng hoa.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Thảo Truyền Hình: Lễ Ra Mắt Sách ấn bản tiếng Anh  

“Nghệ Thuật Thiên Đàng”
Los Angeles, California, Hoa Kỳ - Ngày 12 tháng 12 năm 2008

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #852



61

Nghệ thuật, như những bức họa đẹp, 
những vần thơ hay và âm nhạc mỹ miều,  

là để an ủi và xoa dịu đầu óc và hàn gắn trái tim  
chúng ta trong thế giới nhiễu nhương này.  

Ở một mức độ nào đó, nghệ thuật cũng nhắc  
chúng ta nhớ đến Quê Nhà trên Thiên Quốc  

và khơi lại tình hoài hương bên trong, thúc đẩy 
chúng ta tìm kiếm con đường thăng hoa  

để trở về cội nguồn thật sự của mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Thảo Truyền Hình: Lễ Ra Mắt Sách ấn bản tiếng Anh  

“Nghệ Thuật Thiên Đàng”
Los Angeles, California, Hoa Kỳ – Ngày 12 tháng 12 năm 2008 

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #852
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Chúng ta không cần biết về quá khứ.
Chỉ nên chăm lo cho hiện tại,  

rồi tương lai sẽ trở nên tốt đẹp. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Singapore – Ngày 9 tháng 3 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #328
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Giống như trẻ thơ không có nghĩa là 
chúng ta không có trách nhiệm hay  
không làm những gì cần phải làm.  

Chỉ có nghĩa là chúng ta làm với niềm vui  
rất đơn thuần, không mong cầu gì hết.  
Vì khi liễu ngộ Thượng Đế, chúng ta  

thật sự không nên lo lắng gì nữa.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Los Angeles, California, Hoa Kỳ – Ngày 13 tháng 9 năm 1997

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #602
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Ánh sáng Thiên Đàng sẽ xóa tan 
mọi tăm tối trong linh hồn chúng ta  

từ vô lượng kiếp, hàng tỷ,  
hàng ngàn tỷ năm. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hawaii, Hoa Kỳ – Ngày 27 tháng 3 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #341
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Tôi không bảo quý vị thay đổi 
tín ngưỡng, nghề nghiệp hay lối sống 

của mình. Quý vị chỉ cần nhận biết 
Chân Lý, vì Chân Lý vốn sẵn có trong 

giáo lý cơ bản của mọi tôn giáo.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hawaii, Hoa Kỳ – Ngày 27 tháng 3 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #341
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Càng tiếp cận với nỗi khổ đau 
của người khốn khó, càng cảm thấy  
lòng từ bi của mình được khơi dậy.  

Rồi mình muốn giúp đỡ cho người đó  
hoặc bạn thú đó hoặc hoàn cảnh đó,  

và cứ như vậy mà Phẩm Chất Cao Thượng 
(NQ) của mình được nâng cao.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Thiền tam châu Âu – Paris, Pháp

Ngày 22 tháng 8 năm 2007
(Nguyên văn tiếng Anh)

DVD #794



67

Càng mở rộng lòng từ ái 
và che chở đến muôn loài chúng sinh,  
mình càng trở nên vĩ đại trên thế gian,  

khả năng cảm nhận ngày càng  
tăng trưởng trong tâm phàm  

cũng như tâm Phật.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Nghị Truyền Hình tại Thủ đô Washingon, Hoa Kỳ

Ngày 8 tháng 11 năm 2009
(Nguyên văn tiếng Anh)

DVD #818
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Người tu hành chúng ta càng 
hướng nội thì càng tiến bộ. Bên trong 

chúng ta là phẩm chất lương thiện,  
trí huệ tối thượng và lực lượng vĩ đại nhất.  
Nếu chúng ta hướng ngoại thì lực lượng  

và sức tập trung của trí huệ  
sẽ bị phân tán.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 18 tháng 8 năm 1991

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu âm #CG37
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Đừng vì bất kỳ ai mà để mất đi 
Tự Tánh hay phong độ của mình.  

Chỉ như vậy chúng ta mới giữ được 
nguyên bản, chân thật và tự nhiên.  

Chúng ta sẽ có sức lôi cuốn,  
dễ thương và đẹp đẽ.  

Bắt chước ai cũng đều không tốt.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 12 tháng 1 năm 1992

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #204



Thanh hải Vô Thượng Sư
(quàng khăn lông nhân tạo)

Châu Âu
Ngày 30 tháng 3 năm 2012
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Chúng ta không bao giờ biết được 
cái gì tốt cho mình. Tốt nhất là cố gắng  

hết sức, rồi chấp nhận mọi kết quả.  
Nhưng lúc nào cũng phải cố gắng hết mình.  

Như vậy, quý vị mới an tâm và biết rằng mình  
đã khảo nghiệm sức lực và trí huệ của mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Surabaya, Indonesia – Ngày 19 tháng 3 năm 1997

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #580
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Thông thường, dù nhận biết những 
sai lầm trong quá khứ, chúng ta cũng 

không đủ dũng khí để sám hối.  
Nếu thật sự sám hối thì nghiệp quả  

sẽ được tiêu trừ. Chúng ta phải tu hành 
chân chính thì mới có thể sám hối.  

Vì vậy mình vẫn phải thiền.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 13 tháng 6 năm 1991

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu âm #CG33
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Một khi đã khai ngộ, 
chúng ta sẽ thấy được mọi việc  

từ quan điểm cao hơn, từ trí thông minh 
cao hơn, và thấy rằng không có gì  

ngẫu nhiên xảy ra hoặc do  
hành động của mình tạo nên.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ

Ngày 3 tháng 11 năm 1989 
(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #102A
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Chúng ta thật sự đồng nhất thể. 
Bất luận chúng ta làm gì cho nhau  
cũng đều là làm cho chính mình,  

vì chúng ta thương yêu nhau.  
Đó là thực chất của sự sống.  

Cốt lõi của sự sống là tình thương.  
Bản chất của Thượng Đế, của Phật,  

của A-La là tình thương.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Kuala Lumpur, Malaysia – Ngày 30 tháng 4 năm 2000

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #688
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Chúng ta xả bỏ 
lòng ham muốn trần tục  

chứ không phải từ bỏ thế gian.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 3 tháng 6 năm 1995

(Nguyên văn tiếng Anh)
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Chúng ta tu hành bên trong, 
nhưng cũng cần phải áp dụng ra bên ngoài.  

Rồi khi thấy kết quả của việc tu hành,  
chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái,  

vì biết rằng tu hành rất hữu ích  
và bản thân cũng tiến bộ tốt đẹp.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Trung tâm Đài Nam, Formosa – Ngày 18 tháng 2 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #317
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Hãy chắc chắn rằng mình trì mỗi 
giới thật trong sạch và thuần khiết về cả 
ba phương diện – vật chất, phi vật chất 

và trí tuệ. Dĩ nhiên nếu thói quen cứ trổi 
dậy, tuy là ngoài ý muốn, nhưng chúng ta 
có thể chặn đứng nó, không buông xuôi 

và không viện cớ cho bản thân.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 31 tháng 10 năm 1995

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #509
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Trí huệ bé nhỏ của chúng ta có thể 
được phát triển hay bị tiêu hủy.  
Khi ở gần các bậc thiện trí thức  
hoặc bạn hữu sáng suốt, trí huệ  
của chúng ta sẽ sáng lạng hơn  

và phát triển toàn diện hơn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 24 tháng 6 năm 1990

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Người tu hành chúng ta 
cần phải thận trọng và phân biệt chân giả  

cho rõ ràng. Nếu thật sự không hiểu,  
thì tốt nhất đừng nên suy nghĩ quá nhiều.  

Có thể vài ngày sau, chúng ta sẽ hiểu. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Không có cái gọi là 
tương lai cố định. Nếu câu thông  
được với Ân điển của Thượng Đế,  
chúng ta có thể thay đổi tất cả.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Warsaw, Ba Lan – Ngày 11 tháng 5 năm 1999

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #657
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Nếu suy nghĩ khẳng định 
và sống cuộc đời lành mạnh,  

đơn giản, thì chính quý vị  
là bác sĩ tốt nhất của mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Cộng tu tại Singapore – Ngày 28 tháng 9 năm 1994

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #446
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Càng tôn trọng người khác thì 
ngã chấp và ngạo mạn của mình sẽ 

càng giảm bớt. Càng bớt ngã mạn thì 
chúng ta càng cao thượng, sáng suốt 
và tự tại hơn. Chúng ta thoát khỏi sự 

ràng buộc của hình thể khiêm tốn này, 
không còn cảm giác tự ái  

và niềm đau của tự ti.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hồng Kông – Ngày 24 tháng 9 năm 1989

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Càng tu hành, chúng ta càng biết 
cách quán xuyến việc riêng tư,  
càng nhận ra nguồn tài nguyên  

phong phú bên trong và biết hoàn cảnh 
nào có thể áp dụng chúng.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tây Hồ, Formosa – Ngày 16 tháng 6 năm 1991

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #176



Thanh hải Vô Thượng Sư
Châu Âu

Ngày 27 tháng 8 năm 2013



85

Tôi nghĩ tất cả các vị tổng thống và giới lãnh đạo 
trên thế giới nên cố gắng hơn trong việc  

nhắc nhở người dân về phương diện tâm linh  
thay vì chỉ về vật chất, vì tâm linh trường tồn hơn. 

Thật ra, việc nhắc nhở mọi người tu hành là điều tốt  
vì đó là điều vĩnh hằng duy nhất mà chúng ta có,  

là điều duy nhất giúp chúng ta có được  
hòa bình trên thế giới và giữa các quốc gia.  

Nếu mọi quốc gia đều khai ngộ hơn,  
chúng ta sẽ hòa thuận với nhau hơn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Florida, Hoa Kỳ – Ngày 6 tháng 6 năm 2001

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #714
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Càng khai ngộ, chúng ta càng có nhiều 
tình thương. Đó là mục đích của khai ngộ. 

Khai ngộ khiến chúng ta thương yêu,  
bao dung và cảm thông hơn.  

Đó là kết quả tốt nhất của sự tu hành.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Seattle, Hoa Kỳ – Ngày 7 tháng 4 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #348
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Bất kỳ sự kiện nào xảy ra 
trong đời đều là để cho chúng ta  

đo lường sự trưởng thành và mức độ  
phát triển tâm linh của mình. Nếu có thể 

nhìn sự kiện theo cách đó thì tốt.  
Cố gắng tìm cách ứng phó với hoàn cảnh 
theo cách tốt nhất mà mình có thể làm.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Thiền ngũ, Long Beach, California, Hoa Kỳ

Ngày 29 tháng 12 năm 1996
(Nguyên văn tiếng Anh)

DVD #571
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Thiên Đàng là trạng thái 
của thanh tịnh, không ham muốn  
và mọi việc đều được hoàn thành  

một cách tự nhiên. Chúng ta  
còn gọi đó là Niết Bàn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Singapore – Ngày 3 tháng 3 năm 1992

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #223
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Không phải thiền định bảo vệ mình. 
Đánh thức lực lượng bên trong  

mới bảo vệ mình.  
Liễu ngộ mình là Thượng Đế  

mới bảo vệ mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Amsterdam, Hà Lan – Ngày 9 tháng 5 năm 1999

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #647
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Càng nhiều người biết đến 
Thượng Đế, càng nhiều người trực tiếp 

câu thông với Ngài và trở nên sung 
sướng hơn, thì thế giới sẽ càng  

hòa bình, chiến tranh càng giảm bớt,  
và chúng ta càng có thể biến  

Địa Cầu thành Thiên Đàng tại thế.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Budapest, Hungary – Ngày 24 tháng 5 năm 1999

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #652
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Các vị Minh Sư trong quá khứ, hiện tại 
hay tương lai đều cố gắng chứng minh  

cho chúng ta thấy những phẩm chất tốt đẹp  
của một con người chân chính. Các Ngài nỗ 
lực chỉ dạy chúng ta bằng cách làm gương, 
chứ không phải chỉ bằng lời nói. Các Ngài  

cố gắng dạy chúng ta luôn luôn thương yêu,  
bao dung và luôn luôn đặt quyền lợi của 

người khác trên quyền lợi của riêng mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Bangkok, Thái Lan – Ngày 7 tháng 6 năm 1994

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #435
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Thật ra, mọi việc sẽ tự giải quyết 
đúng lúc. Nhưng trong thời gian đó,  

chúng ta vẫn nên cố gắng hết sức để cải 
thiện đời sống và luôn luôn tránh bạo lực. 
Đó là bài học trong tất cả các câu truyện  
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – chúng ta  

phải hàng thuận ý chỉ của Thượng Đế  
và phải bao dung, nhẫn nại.  

Khi thời gian đến, mọi việc sẽ thay đổi.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Bangkok, Thái Lan – Ngày 7 tháng 6 năm 1994

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #435
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Hãy luôn luôn tự nhiên, sáng suốt, 
vô điều kiện, như vầng nhật nguyệt,  

như bầu trời. Hãy to lớn, hùng vĩ, vô biên: 
Rồi quý vị sẽ thành như vậy.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Cancún, Mexico – Ngày 9 tháng 12 năm 2010

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #923
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Hãy làm mọi việc một cách tự nhiên 
và không kỳ vọng gì hết! Không phải 
chỉ làm thôi, mà còn phải hành động  
một cách thông minh và vô điều kiện,  

một cách bình thường và tự nhiên.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Florida, Hoa Kỳ – Ngày 6 tháng 6 năm 2001

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #714
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Chúng ta không phải chỉ tọa thiền thôi,  
mà còn phải giúp đỡ tha nhân nữa,  

khi họ cần. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Los Angeles, Hoa Kỳ – Ngày 29 tháng 10 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #388
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Khi mình có nhiều thì hãy chia sẻ 
một phần cho những người có ít.  

Như vậy mọi người sẽ vui vẻ và mãn nguyện. 
Người cho cũng sẽ vui. Hãy thử làm  

rồi sẽ thấy! Khi cho, chúng ta cảm thấy vui.  
Khi làm cho người khác vui, bản thân  
chúng ta cũng thấy vui. Cảm thấy như  

mình hoàn thành trách nhiệm vậy.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Trân Bảo Phật Sơn, Thái Lan – Ngày 2 tháng 1 năm 1994

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #401
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Hãy làm công việc của mình cho đúng. 
Ít ra, hãy làm việc và dùng trí huệ để chăm lo 

cho gia đình mình. Còn dư, chúng ta  
có thể dùng để giúp đỡ người khốn khó.  
Rồi mình có thể đóng góp cho thế gian,  

giúp thanh tịnh hóa từ trường, không những 
chỉ về tâm linh, mà còn về tài chính,  

vật chất và nhiều khía cạnh khác nữa.  
Chúng ta cần phải phát triển bản thân  

về mọi mặt để trở thành chúng sinh hoàn mỹ.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Los Angeles, Hoa Kỳ – Ngày 29 tháng 10 năm 1993

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #388
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Khi Thượng Đế ban cho chúng ta những bất lợi, 
thì đồng thời Ngài cũng ban cho nhiều thuận lợi.  

Vì vậy nếu nghĩ rằng mình có nhiều bất lợi thì hãy  
cố gắng tìm những thuận lợi mà Thượng Đế đã ban  

để cân bằng cuộc sống, vì Thượng Đế thật sự có cho.  
Đừng cứ nhìn vào những bất lợi mà nản lòng.  

Thay vì vậy, hãy tìm thuận lợi của mình,  
tìm tài năng và những khía cạnh khẳng định  

của đời sống mà Thượng Đế đã ban cho  
để nâng cao chính mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Paris, Pháp – Ngày 26 tháng 1 năm 1997

(Nguyên văn tiếng Anh)



Thanh hải Vô Thượng Sư
(đội mũ lông nhân tạo)

Formosa
Ngày 12 tháng 1 năm 2011
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Sau khi đạt lại trí huệ, chúng ta 
ngày càng trở nên sáng suốt và yêu 

thương hơn, rồi có thể tự động muốn 
giúp đỡ bất cứ ai đến với mình.  

Chúng ta sẽ cảm nhận được nỗi khổ đau 
của người khác như của chính mình  
và muốn mang hạnh phúc đến cho 
những người tiếp xúc với chúng ta.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Budapest, Hungary – Ngày 24 tháng 5 năm 1999

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #652
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Hãy cố gắng có lòng quan tâm; 
không phải vì người khác mà vì chính 
mình, để nâng tâm thức của mình lên 
mức độ nhạy cảm cao hơn rất nhiều. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Trung tâm New Jersey, Hoa Kỳ  

Ngày 18 tháng 6 năm 1992
(Nguyên văn tiếng Anh)

Băng thu hình #256
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Bất cứ chúng ta làm gì cũng 
đều là vì người khác. Chúng ta  

không nghĩ quá nhiều cho bản thân.  
Những gì có thể làm cho người khác,  
thì chúng ta làm ngay, không do dự.  
Đó là phẩm chất của Thánh Nhân.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Bangkok, Thái Lan – Ngày 2 tháng 4 năm 1996

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thu hình #542
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Nếu bên trong không thuần khiết 
và thanh tịnh thì khi thiền chúng ta không 
nhập định được. Càng thanh tịnh, chúng ta 

càng tiến bộ, càng cảm thấy tâm thần  
thư thái và an lạc. Chúng ta cũng ngày 

càng trở nên thông minh hơn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Thiền thất quốc tế tại Đài Bắc, Formosa

Ngày 27 tháng 5 năm 1994
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

MP3 #CR-15
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Điều quan trọng là hãy 
luôn luôn tập trung đi tìm khai ngộ.  

Đó là cách duy nhất giúp mình  
tiến bộ rất nhanh chóng. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Malaysia – Ngày 27 tháng 2 năm 1992

(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thu hình #220
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Ngay lúc mình cảm thấy 
tự hào hoặc nghĩ mình đặc biệt  

thì thoái bộ rất nhanh.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Bế quan châu Âu, Hungary – Ngày 24 tháng 2 năm 2005

(Nguyên văn tiếng Anh)
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Quý vị muốn gì thì sẽ được đó. 
Đấy là luật của vũ trụ. Dù muốn  

tốt hay xấu, chúng ta cũng sẽ được.  
Chỉ là vấn đề thời gian thôi.  

Cho nên hãy cẩn thận!  
Coi chừng những gì mình muốn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Bế quan châu Âu, Hungary 
Ngày 24 tháng 2 năm 2005

(Nguyên văn tiếng Anh)
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Mỗi khi phục vụ đại chúng 
một cách cao thượng để hợp nhất  

họ với Đức Cha/Đức Mẹ, hoặc quảng bá  
phúc tin giúp họ thoát khỏi khổ đau,  
chúng ta sẽ nhận được vé hạng nhất  

hoặc tương tự để lên Thiên Đàng.  
Chúng ta vô cùng may mắn.  

Không phải chúng ta thật sự muốn vậy  
mà đó chỉ là phần thưởng.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Thảo Truyền Hình tại San Francisco, Hoa Kỳ

Ngày 25 tháng 8 năm 2002
(Nguyên văn tiếng Anh)

DVD #748
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Nếu mọi người trên thế giới này 
đều quan tâm đến đối phương,  

đặt mình vào địa vị của người khác,  
thì chúng ta sẽ không có chiến tranh,  

không có sự tàn ác, không có giết hại loài vật, 
thậm chí cũng không có nạn đói nữa.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Họp mặt quốc tế tại Pháp 

Ngày 25 tháng 7 năm 2009
(Nguyên văn tiếng Anh)

DVD #874
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Ngay bây giờ, chúng ta có thể 
tự cứu bản thân bằng cách chuyển sang 
dinh dưỡng thuần chay – một lối sống 

nhân ái và rất từ bi. Khi chúng ta đối xử  
từ ái với những chúng sinh khác,  

Thiên Đàng sẽ đối xử từ ái với mình.  
Luật nhân quả luôn luôn rất phân minh.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Hội Thảo Truyền Hình tại Pathumthani, Thái Lan

Ngày 11 tháng 10 năm 2008
(Nguyên văn tiếng Anh)

DVD #846
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Để đạt được hạnh phúc vĩnh hằng, 
được an bình hơn, chúng ta cần phải sử dụng  

sức tập trung để đến cảnh giới cao hơn hầu có thể  
học hỏi mục đích cao cả hơn của cuộc đời và trí huệ  

cao thượng hơn của vũ trụ. Có như vậy, chúng ta  
mới có thể trở thành những chúng sinh hoàn mỹ,  
không phải chỉ là những nhà lãnh đạo thành công  

trên thế giới, mà còn là Thánh Nhân hoặc Phật  
để gia trì cho thế giới và vũ trụ nữa.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Tokyo, Nhật Bản – Ngày 7 tháng 5 năm 2000

(Nguyên văn tiếng Anh)
DVD #693



Thanh hải Vô Thượng Sư
Châu Âu

Ngày 29 tháng 12 năm 2008
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Những người thành tâm mong cầu Chân Lý sẽ được Thanh 
Hải Vô Thượng Sư truyền dạy Pháp Môn Quán Âm. “Quán 

Âm” theo tiếng Trung Hoa có nghĩa là thiền quán, là lắng nghe chấn 
động lực của Âm Thanh. Pháp môn này bao gồm việc thiền định về Ánh 
Sáng và Âm Thanh nội tại. Những thể nghiệm nội tại này đã được ghi 
chép lại trong kinh điển của tất cả những tôn giáo trên thế giới từ thời cổ 
xưa. Ví dụ, Thánh Kinh của Thiên Chúa giáo viết rằng: “Khởi đầu là Ngôi 
Lời, Ngôi Lời ở với Thượng Đế và Ngôi Lời chính là Thượng Đế.” (Gio-an 
1:1) Ngôi Lời chính là Âm Thanh nội tại. Âm Thanh này còn được gọi 
là Logos, Shabd, Đạo, Suối Âm, Nước Nguồn Sống hay Tiếng Nhạc Trời. 
Thanh Hải Vô Thượng Sư nói rằng: “Âm Thanh này tạo nên chấn động 
lực trong mọi sự sống và bao trùm khắp vũ trụ. Âm Thanh nội tại này 
có thể chữa lành mọi vết thương, thỏa mãn mọi ước muốn và khát vọng 
của thế gian. Âm Thanh này là sức mạnh vạn năng của muôn vàn tình 
thương. Và chúng ta được cấu tạo bởi Âm Thanh này nên khi giao tiếp 
được với nó chúng ta sẽ có được sự an lành và mãn nguyện trong tâm. 
Sau khi nghe được Âm Thanh này, con người chúng ta sẽ cải biến, toàn 
bộ thế giới quan của chúng ta sẽ được cải biến mạnh mẽ và trở nên tốt 
đẹp hơn.”

Ánh Sáng bên trong, Ánh Sáng của Thượng Đế, cũng là Ánh Sáng được 
đề cập đến trong danh từ “khai ngộ”. Cường độ của Ánh Sáng tăng dần 

O Truyền Tâm Ấn: Pháp Môn Quán Âm o
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từ những tia sáng yếu ớt đến Ánh Sáng của hàng triệu mặt trời. Chính 
nhờ vào Ánh Sáng và Âm Thanh nội tại mà chúng ta câu thông được với 
Thượng Đế.

Lễ truyền Tâm Ấn để tu theo Pháp Môn Quán Âm không phải là một 
nghi thức huyền bí hoặc một nghi lễ sơ khởi nào để bước vào một tôn 
giáo mới. Trong buổi lễ truyền Tâm Ấn, người thọ Pháp sẽ nhận được 
sự hướng dẫn đặc biệt về cách ngồi thiền để quán Ánh Sáng và Âm 
Thanh nội tại. Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ chăm lo cho việc “truyền 
đạt tâm linh”. Những thể nghiệm đầu tiên về sự hiện hữu của Thánh 
Linh sẽ được diễn ra trong tĩnh lặng. Thanh Hải Vô Thượng Sư không 
cần phải hiện diện bằng nhục thân để mở “cánh cửa” này cho chúng 
ta. Việc truyền đạt này là phần chính yếu của pháp môn. Kỹ thuật ngồi 
thiền sẽ đem lại kết quả không đáng kể nếu không có ân điển của một 
vị Chân Sư.

Và quý vị có thể nghe được Âm Thanh nội tại và thấy được Ánh Sáng 
nội tại ngay lập tức sau khi được truyền Tâm Ấn, nên việc này đôi khi 
còn được gọi là “đốn ngộ” hay “tức khắc khai ngộ”.

Thanh Hải Vô Thượng Sư chấp nhận tất cả mọi người muốn được Tâm 
Ấn, không phân biệt quá khứ hay liên hệ tín ngưỡng của họ. Chúng ta 
không cần phải thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng hiện tại của mình. 
Chúng ta cũng không cần phải tham gia vào bất kỳ tổ chức hay sinh 
hoạt nào mà chúng ta cảm thấy không thuận lợi cho đời sống hiện tại 
của mình. Tuy nhiên chúng ta cần phải giữ chế độ dinh dưỡng thuần 
chay. Việc cam kết thuần chay suốt đời là điều kiện tiên quyết để được 
Tâm Ấn.
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Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền Tâm Ấn hoàn toàn miễn phí.

Hàng ngày tu thiền theo Pháp Môn Quán Âm và giữ năm giới luật là điều 
kiện duy nhất đối với những ai đã được Tâm Ấn. Những giới luật này là 
kim chỉ nam giúp chúng ta tránh gây phương hại cho mình cũng như 
những sinh vật khác. Việc tu hành sẽ giúp chúng ta có được sự giác ngộ 
sâu sắc và vững vàng hơn so với những thể nghiệm khai ngộ lúc ban đầu 
và cho phép chúng ta đạt mức độ cao nhất của khai ngộ hay là đại khai 
ngộ. Nếu không tu hành mỗi ngày, quý vị sẽ gần như quên đi sự khai ngộ 
của mình và trở lại đẳng cấp tâm thức bình thường.

Mục đích của Thanh Hải Vô Thượng Sư là dạy cho chúng ta cách tự 
chăm sóc mình. Vì thế Ngài chỉ dạy một phương pháp mà bất kỳ ai cũng 
có thể thực hành được, tự thực hành mà không cần sự nâng đỡ hay trợ 
giúp nào khác. Ngài không có ý tìm kiếm tín đồ, đệ tử hay những người 
tôn kính Ngài hoặc thành lập một tổ chức mà hội viên phải đóng lệ phí. 
Ngài không nhận cúng dường, sự lễ bái hay quà tặng của chúng ta, nên 
chúng ta không cần dâng lên cho Ngài những thứ đó. Ngài chấp nhận 
lòng thành tâm của chúng ta trong đời sống thường nhật và việc tu thiền 
sẽ giúp chúng ta có khả năng thăng tiến lên bậc Thánh nhân.

O R o
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O Ngũ Giới o
1. Không gây phương hại đến sự sống của các chúng sinh.*
2. Không nói những điều không thật.
3. Không lấy những gì không phải của mình.
4. Không tà dâm.
5. Không dùng những chất kích thích.**

  *  Giữ giới luật này đòi hỏi phải triệt để thuần chay. Không được dùng thịt, 
cá, gia cầm, sữa hay trứng (kể cả trứng thụ tinh và trứng không thụ tinh 
trong bánh kẹo, bánh quy, kem, v.v…) hay bất kỳ sản phẩm nào có nguồn 
gốc động vật.

**  Bao gồm việc tránh dùng những chất độc hại như rượu, ma túy, thuốc 
lá, cờ bạc, phim ảnh, sách báo và trò chơi điện tử có nội dung thiếu lành 
mạnh và bạo lực.

O R o



•	 Ngày	Nớ	Ngày	Ni
(diễn ngâm bằng tiếng  
Âu Lạc): CD

•	 Một	Chút	Hương
(những nhạc phẩm do các 
ca sĩ lừng danh trình diễn 
bằng tiếng Âu Lạc): CD

•	 Xin	Giữ	Mãi	
(diễn ngâm bằng t iếng  
Âu Lạc): CD

•	 Dịu	Dàng	Bên	Nhau
(những nhạc phẩm được 
trình bày bằng tiếng Âu 
Lạc): CD

•	 Đường	Vào	Tình	Sử	
(những thi phẩm do các nhà 
thơ tài danh Âu Lạc sáng tác, 
diễn ngâm bằng tiếng Âu 
Lạc): Băng thâu âm và CD 1, 
2 & 3, băng thâu hình 1 & 2

•	 Những	Vết	Tiền	Thân
(diễn ngâm bằng tiếng Âu 
Lạc): Băng thâu âm và CD 1, 
2 & 3, DVD 1, 2 (phụ đề 17 
ngôn ngữ)

* Những thi phẩm và nhạc phẩm (những thi phẩm được phổ nhạc) trong Đường Vào Tình Sử,  
Khuất Nẻo Thời Gian, Mơ Đêm, Xin Giữ Mãi, Ngày Nớ Ngày Ni, Những Vết Tiền Thân, 

Tình Xưa, Đóa Sen Vàng , Những Vần Thơ Ngọc và Dịu Dàng Bên Nhau
do Thanh Hải Vô Thượng Sư diễn ngâm hoặc trình bày.

Giới Thiệu Ấn Phẩm
NhữNg TuyểN Tập Thơ Nhạc 

do ThaNh hải Vô ThượNg Sư SáNg Tác
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•	 Khuất	Nẻo	Thời	Gian
(những nhạc phẩm được 
trình bày bằng tiếng Âu Lạc): 
CD & DVD

•	 Đóa	Sen	Vàng
(diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc): CD & DVD
Kính mời quý vị thưởng thức những vần 
thơ tuyệt tác của Hòa thượng Thích Mãn 
Giác cùng hai thi phẩm “Đóa Sen Vàng” 
và “Sayonara” do Thanh Hải Vô Thượng 
Sư sáng tác riêng tặng hòa thượng, qua 
giọng ngâm trầm ấm của Ngài.

•	 Những	Nhạc	Phẩm	Do		
Thanh	Hải	Vô	Thượng	Sư	
Sáng	Tác
(những nhạc phẩm được trình 
bày bằng tiếng Âu Lạc, Trung 
Hoa và Anh): CD & DVD

•	 Ca	Khúc	Tình	Thương
(những nhạc phẩm được trình 
bày bằng tiếng Âu Lạc và Anh): 
DVD

•	 Tình	Xưa
(diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc): 
CD & DVD

•	 Mơ	Đêm
(những nhạc phẩm được trình 
bày bằng tiếng Âu Lạc): CD & 
DVD

•	 Vần	Thơ	Ngọc
(những thi phẩm do các nhà 
thơ tài danh Âu Lạc sáng tác, 
diễn ngâm bằng tiếng Âu 
Lạc): CD 1, 2 & DVD 1, 2
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•	 Giòng	Lệ	Âm	Thầm	
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa/Anh,  
Ðức/Pháp/Anh, Philippines, 
H à n  Q u ố c ,  B ồ  Ð à o  N h a ,  
Tây Ban Nha

•	 Những	Vết	Tiền	Thân
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Người	Tình	Thiên	Cổ
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Giấc	Mơ	Của	Bướm
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Kỷ	Niệm	Vào	Quên
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Một	Thời	Xa	Xưa
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Thơ	Vô	Tử
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Kỷ	Niệm	Vàng	Thau
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh 
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Mp4 & dVd-1010 
Lấy cảm hứng từ thi tập sâu sắc Giòng Lệ Âm Thầm 
do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác, vở nhạc kịch 
tuyệt diệu này đưa chúng ta du hành trên chuyến 
xe lửa thần kỳ đến 16 quốc gia qua 6 lục địa. Chúng 
ta đồng hành với cô Joy – người mẹ đau xót vì mất 
con, và Pete – chàng trai mới lớn, ham mê vật chất. 
Với sự dẫn dắt của vị trưởng tàu vui tính và thần 
bí, họ dấn bước vào hành trình của cuộc đời – mỗi 
người tìm thấy cho mình sự an bình mới. Tại mỗi 
điểm đến, hãy thưởng thức các tiết mục âm nhạc 
đặc sắc và hấp dẫn do các nhà soạn nhạc từng đoạt 
giải Oscar, Grammy, Tony và Emmy sáng tác, với 
phần trình diễn của những ngôi sao nhạc trẻ và 
Broadway, các ca sĩ quốc tế hàng đầu, cùng 48 vũ 
công xuất sắc và dàn nhạc sống! 
Được điều khiển bởi đạo diễn từng được đề cử 

giải Tony, Vincent Paterson (đạo diễn chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Michael 
Jackson và Madonna), với phần biên đạo múa của Bonnie Story, người đoạt giải Emmy 
(Nhạc Kịch Trung Học 1, 2 và 3), buổi ra mắt quốc tế phi thường này với sự góp mặt của 
đội kỹ thuật viên gồm 217 người, được thu hình bởi 21 máy quay phim và 96 băng tần thu 
âm điện tử, đã diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2012 tại Đại Hý Viện Shrine, Los Angeles, 
California, Hoa Kỳ. Chương trình kỷ niệm 19 năm Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư, vinh 
danh tinh thần hòa bình và từ thiện mà vị Thầy tâm linh nổi tiếng thế giới, nhà nhân đạo, 
thi sĩ kiêm nghệ sĩ đã nêu gương. 
Bộ DVD 4 đĩa này bao gồm băng hình chào mừng của Thi Sĩ, phần trao quà từ thiện, các 
cuộc phỏng vấn nghệ sĩ và nhiều đoạn phim phụ trội đặc sắc. 
Giòng Lệ Âm Thầm chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta nguồn cảm hứng để đi tìm sự an 
bình nội tại!
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Mp4 & dVd-999 
Nhạc kịch chân Tình
Bộ DVD 3 đĩa này gồm các tiết mục rất đặc sắc 
như những câu chuyện thật hấp dẫn của Thanh 
Hải Vô Thượng Sư tại Hy Mã Lạp Sơn, những 
cuộc phỏng vấn phía sau hậu trường, tường 
trình của giới truyền thông, những nhân vật 
nổi tiếng trên thảm đỏ và những cảnh diễn tập.

Quyển Sách chân Tình đạt vị trí số một 
trên amazon.com
Lấy cảm hứng từ câu chuyện đời thực của 
Thanh Hải Vô Thượng Sư, Nhạc kịch Chân 
Tình là trải nghiệm đầy xúc động, khi chúng 
ta du hành cùng với Thanh – một cô gái hiền 

lành – trên con đường kiếm tìm bí quyết khai ngộ. Bên cạnh đó, quyển sách Chân Tình 
– tuyển tập bao gồm ca từ và ký âm của các bản nhạc trong nhạc kịch cũng đạt vị trí hàng 
đầu trong danh sách Những Quyển Sách Bán Chạy Nhất trên Amazon.com ở cả hai đề 
mục Sách và Thơ.

“Tình thương là điều quý giá nhất trong thế giới vật chất này. Vì thế chúng ta nên 
bảo vệ tình thương... Nếu chúng ta có tình thương, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với 
chúng ta…Ăn thuần chay, tạo hòa bình. Và yêu thương. Đó là tất cả những gì 
chúng ta cần làm.” 

– Thanh Hải Vô Thượng Sư, ngày 27 tháng 8 năm 2011 - Pasadena, California, Hoa Kỳ
Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Truyền Hình Vô Thượng Sư: Chân Tình
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•	 Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	–	Khai	Thị:
Tiếng Âu Lạc (1-15), Trung Hoa (1-10), Anh (1-5), Pháp (1-2), Phần Lan (1), Ðức (1-2), 
Hungary (1), Indonesia (1-5), Nhật Bản (1-4), Hàn Quốc (1-11), Mông Cổ (1, 6), Bồ Ðào 
Nha (1-2), Ba Lan (1-2), Tây Ban Nha (1-3), Thụy Ðiển (1), Thái (1-6) và Tây Tạng (1)

•	 Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	–	Vấn	Ðáp:
Tiếng Âu Lạc (1-4), Trung Hoa (1-3), Bungary (1), Tiệp Khắc (1), Anh (1-2), Pháp (1), Ðức 
(1), Hungary (1), Indonesia (1-3), Nhật Bản (1), Hàn Quốc (1-4), Bồ Ðào Nha (1), Ba Lan 
(1) và Nga (1)

•	 Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	–	Ấn	Bản	Ðặc	Biệt/Thiền	Thất	Năm	1992:
Bộ sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư vào năm 1992 trong kỳ thiền 
thất tại Tam Địa Môn, Formosa.
Tiếng Anh và Âu Lạc

•	 Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	–	Ấn	Bản	Ðặc	Biệt/Chuyến	Hoằng	Pháp	Toàn	Cầu	Năm	1993:
Tuyển tập 6 cuốn bao gồm những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong chuyến 
Hoằng Pháp Toàn Cầu năm 1993.
Tiếng Anh (1-6) và Trung Hoa (1-6)

•	 Thư	Tín	Thầy	Trò:
Tiếng Anh (1), Trung Hoa (1-3), Âu Lạc (1-2) và Tây Ban Nha (1)

•	 Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	–	Thần	Kỳ	Cảm	Ứng	(1-2):
Tiếng Âu Lạc và Trung Hoa

•	 Sư	Phụ	Kể	Chuyện:
Tiếng Anh, Trung Hoa, Tây Ban Nha, Âu Lạc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái

•	 Thượng	Đế	và	Nhân	Loại	–	Những	Câu	Chuyện	Thánh	Kinh:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Thượng	Ðế	Chăm	Sóc	Mọi	Việc	 –	Bộ	 Sách	Tranh	Đầy	Trí	Huệ	Của	Thanh	Hải	Vô	
Thượng	Sư:
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc

•	 Chuyện	Vui	Khai	Ngộ	Của	Thanh	Hải	Vô	Thượng	Sư	–	Hào	Quang	Chật	Quá:
Tiếng Anh và Trung Hoa

•	 Tô	Ðiểm	Ðời	Sống:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Bí	Quyết	Thanh	Thản	Tu	Hành:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

NhữNg Bài ThuyếT giảNg TâM LiNh
của ThaNh hải Vô ThượNg Sư
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•	 Trực	Tiếp	Câu	Thông	Thượng	Ðế	–	Cách	Tiến	Đến	Hòa	Bình:
Bộ sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong chuyến Hoằng Pháp 
Châu Âu năm 1999.
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Ta	Xuống	Tìm	Em	Dưới	Cõi	Trần:
Tiếng Ả Rập, Âu Lạc, Bungary, Tiệp Khắc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Ðức, Hy Lạp, Hungary, 
Indonesia, Ý, Hàn Quốc, Mông Cổ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, La Mã và Nga

•	 Sống	Trong	Thời	Đại	Hoàng	Kim 
Ý	Thức	Về	Sức	Khỏe	–	Trở	Về	Lối	Sống	Tự	Nhiên	và	Đạo	Đức:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Lời	Pháp	Cam	Lồ:
Viên ngọc của trí huệ vĩnh hằng do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Âu Lạc/ Trung Hoa, Tây Ban Nha/ Bồ Ðào Nha, Pháp/ Ðức, 
Hàn Quốc, Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Gia	Chánh	Vô	Thượng	(1)	–	Các	Món	Ăn	Thuần	Chay	Quốc	Tế:
Bộ sưu tập những món ăn chọn lọc trên khắp thế giới do đồng tu giới thiệu.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa, Âu Lạc và Nhật Bản

•	 Gia	Chánh	Vô	Thượng	(2)	–	Khẩu	Vị	Gia	Ðình	Chọn	Lọc:
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa

•	 Một	Thế	Giới	Hòa	Bình	Qua	Âm	Nhạc:
Bộ sưu tập những buổi phỏng vấn và tác phẩm âm nhạc từ buổi hòa nhạc trình diễn năm 1998 
tại Đại Hý Viện Shrine, Los Angeles, California, Hoa Kỳ.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Âu Lạc/ Trung Hoa

•	 Bộ	Sưu	Tập	Các	Sáng	Tạo	Nghệ	Thuật	Của	Thanh	Hải	Vô	Thượng	Sư	–	Tuyển	Tập	Họa	
Phẩm:
“Tự Tính người họa sỹ hiển lộ qua các họa phẩm. Quý vị sẽ cảm động sâu sắc bởi tính đơn 
thuần của trẻ thơ và tình thương bao la của bậc từ mẫu ở Người đã đạt giải thoát.”
Tiếng Anh và Trung Hoa

•	 Thiên	Y	S.M.:
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa

•	 Những	Chú	Chó	Trong	Đời	Tôi:
Quyển sách gồm 500 trang này là một phần những mẩu chuyện có thật do Thanh Hải Vô 
Thượng Sư kể về những bạn khuyển đồng hành của Ngài.
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức

•	 Những	Chú	Chim	Trong	Đời	Tôi:
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nga và Indonesia
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•	 Loài	Hoang	Dã	Cao	Quý:
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Mông Cổ, Hàn Quốc, Pháp và Đức

•	 Nghệ	Thuật	Thiên	Đàng:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Từ	Khủng	Hoảng	Đến	Hòa	Bình	–	Thuần	Chay	Hữu	Cơ	Là	Giải	Đáp:
Tiếng Âu Lạc, Anh, Trung Hoa, Hà Lan, Pháp, Hungary, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Na Uy, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Nga, La Mã, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thái.

•	 Suy	Ngẫm	Về	Đời	Sống	và	Tâm	Thức:
Tác giả: Tiến sĩ Janez Drnovsek.
Tiếng Trung Hoa

MP3, DVD và MP4
MP3, DVD và MP4 các bài thuyết giảng, âm nhạc và những buổi hòa nhạc của Thanh 
Hải Vô Thượng Sư hiện có bằng tiếng Ả Rập, Armenia, Âu Lạc, Bungary, Campuchia, 
Quảng Đông, Trung Hoa, Croatia, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Philippines, 
Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, 
Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Na Uy, Quan Thoại, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ba Tư, Romani, 
Nga, Srilanka, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ và Zulu.
Danh mục sẽ được gửi theo yêu cầu. Hoan nghênh quý vị đặt mua trực tiếp các ấn phẩm 
của Thanh Hải Vô Thượng Sư trên mạng: 

http://www.thecelestialshop.com
Hoặc tải xuống miễn phí:

http://www.edenrules.com  
http://www.smchbooks.com

http://magazine.godsdirectcontact.net
Hoặc	Liên	Lạc:

Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư 
Đài Bắc, Formosa

Tel: (886) 2-23759688 / Fax: (886) 2-23757689
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

Tải	Về	Miễn	Phí	Sách	Biếu
Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	(với	hơn	80	ngôn	ngữ)

http://sb.godsdirectcontact.net
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet
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				•	Loài	Hoang	Dã	Cao	Quý	
Nhằm mở ra Kim niên 5 (2008) đầy hy vọng, Ngài Thanh Hải Vô 
Thượng Sư đã ban tặng cho thế giới tuyệt phẩm Loài Hoang Dã Cao 
Quý như một món quà năm mới. Hầu hết những tấm hình minh 
họa trong sách về chuyến thám hiểm của Ngài nơi vùng ngọc hồ, 
do Ngài tự tay chụp và sáng tác, là sự kết hợp kỳ diệu giữa sự thể 
hiện cảm xúc đầy thi vị với những hình ảnh vô cùng hấp dẫn về 
thiên nhiên và đời sống nơi vùng hoang dã kỳ vĩ, khiến quyển sách 
trở thành một tác phẩm nghệ thuật vô cùng diễm tuyệt! 
Sách có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon.com:
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-Master-Ching/
dp/9868415233/ (bìa mềm)
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-Master-Ching/
dp/9868415225/ (bìa cứng)

•	Loài	Hoang	Dã	Cao	Quý
Mp4 & DVD 800

(nói tiếng Anh, 
phụ đề 21 ngôn ngữ)

			•		Những	Chú	Chim	Trong	Đời	Tôi
Qua quyển sách được minh họa bằng những hình ảnh xinh 
đẹp, Những Chú Chim Trong Đời Tôi, Ngài Thanh Hải Vô 
Thượng Sư đưa chúng ta bước vào thế giới nội tâm của loài 
vật. Đó là, khi chúng ta thương yêu loài vật vô điều kiện, 
chúng ta sẽ được đáp lại bằng một tấm lòng rộng mở không 
chút đắn đo. Đây là một quyển sách thật tuyệt vời, mỗi trang 
sách đều chan chứa tình thương và sự hòa hợp. Ngài Thanh 
Hải Vô Thượng Sư giúp chúng ta liễu ngộ rằng loài vật có một 
tâm hồn rất đẹp và cao quý. Quyển sách thật thú vị! Loài vật 
chính là bạn tốt của chúng ta. Những mong các độc giả yêu 
quý đều có dịp chiêm ngưỡng quyển sách tuyệt vời này.

Sách có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon.com:
http://www.amazon.com/dp/9866895149/
Chúng tôi sẽ gửi sách đến tận nhà quý vị, hãy đặt mua và bắt 
đầu thể nghiệm tình thương chan hòa trên từng trang sách.
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			•	Những	Chú	Chó	Trong	Đời	Tôi	(1-2)
“Tôi hy vọng có thể giúp quý độc giả thưởng thức đôi nét về lối 
sống đáng yêu của các bạn khuyển đang đồng hành với chúng 
ta trên Địa Cầu này, qua đó hiểu thêm về đời sống của những 
chúng sinh khác.”   ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư

			•		Nghệ	Thuật	Thiên	Đàng
Nghệ Thuật Thiên Đàng là một tuyển tập xuất sắc, trong đó 
tác giả thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật từ phương diện tâm 
linh để phản ánh chân, thiện, mỹ của Thiên Đàng. Nhẹ gót 
bước vào thế giới nghệ thuật vô biên của Thanh Hải Vô 
Thượng Sư, quý độc giả sẽ được thăng hoa bởi sự giao hòa với 
Đấng Thiêng Liêng, bồi hồi xúc động bởi những rung động 
sâu kín trong tâm hồn của một nhà thơ, những cảm giác tinh 
tế của một họa sĩ, những ý tưởng đặc sắc của một thiết kế 
gia và trái tim lãng mạn của một nhạc sĩ. Hơn thế nữa, được 
chiêm ngưỡng trí huệ cùng lòng bác ái của một bậc thầy tâm 
linh vĩ đại là ân điển vô cùng lớn lao đối với mỗi chúng ta.

Sách có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon.com:
http://www.amazon.com/Celestial-Art-Supreme-Master-
Ching/dp/9866895378

		•	Những	Chú	Chó
và	Những	Chú	Chim	Trong	Đời	Tôi
Mp4 & DVD 780
(nói tiếng Anh, phụ đề 28 ngôn ngữ)

Sách	có	thể	mua	trực	tuyến	tại	Amazon.com:
Những	Chú	Chó	Trong	Đời	Tôi	(1): 

http://www.amazon.com/dp/9866895076/
Những	Chú	Chó	Trong	Đời	Tôi	(2): 

http://www.amazon.com/dp/9866895084/

(Ấn bản tiếng Trung Hoa)
Cửa	hàng	sách	trực	tuyến	Kingstone: 

http://www.kingstone.com.tw
Cửa	hàng	sách	trực	tuyến	Eslitebooks: 

http://www.eslitebooks.com/
Cửa	hàng	sách	trực	tuyến: 

http://www.books.com.tw
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Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ là ấn phẩm giới thiệu giáo lý của Thanh Hải Vô 
Thượng Sư. Độc giả khắp thế giới có thể đọc trực tuyến Sách Biếu hay tải về miễn phí 
dưới dạng eBook. Viên ngọc trí huệ này hiện đã được chuyển dịch sang 80 ngôn ngữ, từ 
tiếng Afrikaans đến tiếng Zulu, từ tiếng Bengal đến tiếng Urdu, Macedoni, Mã Lai và 
nhiều ngôn ngữ khác. 

Trong Sách Biếu, quyển sách này, Thanh Hải Vô Thượng Sư nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc thiền định trong đời sống hàng ngày và giảng giải các cảnh giới tâm linh cao đẳng 
hơn. Ngài cũng giải thích những lợi ích của lối sống thuần chay, cũng như thông tin về 
việc thọ Tâm Ấn theo học Pháp Môn Quán Âm, là con đường tối hậu và tối thượng nhất. 
Những thông điệp thăng hoa của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong quyển sách Bí Quyết 
Tức Khắc Khai Ngộ đã thắp sáng niềm hy vọng cho những người mong cầu Chân Lý.

Như Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị: “Khi có được sự an bình nội tại, chúng ta có thể đạt 
được tất cả mọi thứ khác. Chỉ khi nào tìm thấy Thiên Quốc bên trong, liễu ngộ được sự hòa 
hợp vĩnh hằng, trí huệ tối cao và lực lượng toàn năng của mình, chúng ta mới có thể đạt được 
viên mãn, thỏa nguyện những khát vọng của cõi đời cũng như cõi trời. Bởi vì tất cả mọi thứ đều 
đến từ Thiên Quốc. Nếu không có được những điều này, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy 
mãn túc, dù có nhiều tiền bạc, quyền lực hay địa vị cao sang đến đâu.”

Để trực tiếp tải về Sách Biếu, xin truy cập: http://sb.godsdirectcontact.net

Trang mạng này cung cấp bản dịch Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ 
của Thanh Hải Vô Thượng Sư bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hãy tham gia 
cùng chúng tôi để mang món quà ý nghĩa nhất đến cho thế giới bằng cách 
chia sẻ thông điệp của Thượng Đế và thăng hoa tâm thức nhân loại. Nếu quý 
vị thấy ngôn ngữ bản xứ hay ngôn ngữ chính của quý vị chưa có trong danh 
sách và muốn chuyển dịch Sách Biếu, xin liên lạc với chúng tôi theo điện thư: 
divine@Godsdirectcontact.org.

Bí QuyếT TỨC	Khắc Khai Ngộ
Sách Biếu
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Màu vàng: Chủng tộc da vàng 
Màu đỏ: Chủng tộc da đỏ

Màu đen: Chủng tộc da đen 
Màu trắng: Chủng tộc da trắng 

Màu xanh lá cây: Thiên nhiên, loài vật, chim 
muông, v.v... 

Màu xanh dương: Nước và những sinh vật 
sống dưới nước.

Hình dáng: Địa Cầu 
Nền: Bầu trời

Lá	Cờ	XiNH	ĐẹP	Và	Ý	NGHĩA	NàY	Là	Do 
THANH	Hải	Vô	THượNG	Sư	ĐíCH	THÂN	THiếT	Kế 

CHo	ĐoàN	THể	CHúNG	TA.	Ý	NGHĩA	Tiêu	Biểu	Về	Màu	SắC 
CủA	Mỗi	HìNH	Trái	TiM	Đã	ĐượC	NGài	Giải	THíCH	NHư	TrêN.

Biểu trưng SM trên lá cờ là để đánh thức bản 
tính Thượng Ðế đang còn yên ngủ của chúng 
ta, nhắc nhở chúng ta phát triển phẩm chất 
sáng ngời bên trong. Mỗi bên là những hình 
trái tim đa màu sắc liên kết với nhau, tiêu biểu 
cho sự kỳ vọng của Thượng Ðế đối với những 
chúng sinh Địa Cầu: Gạt bỏ mọi sự kỳ thị, 
muôn loài nên yêu thương và chăm sóc lẫn 
nhau, sống trong hoan ca và 
hòa bình dưới bầu trời xanh.



128

hội Quốc Tế Thanh hải Vô Thượng Sư
P.O. Box 9, Hsihu Hsiang, Miaoli Hsien, Formosa (36899), ROC

P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

Truyền hình Vô Thượng Sư
E-mail: peace@SupremeMasterTV.com

Tel: 1-626-444-4385 / Fax: 1-626-444-4386
http://www.suprememastertv.com

Ban Kinh Sách
E-mail: divine@Godsdirectcontact.org

(Hoan nghênh quý vị tham gia cùng chúng tôi phiên dịch kinh sách 
của Thanh Hải Vô Thượng Sư sang những ngôn ngữ khác.)

nhà Xuất Bản hội Quốc Tế Thanh hải Vô Thượng Sư
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

Tel: 886-2-23759688 / Fax: 886-2-23757689
http://www.smchbooks.com

Cửa hàng Trực Tuyến
http://www.theCelestialShop.com

http://www.EdenRules.com

Ban Báo Chí
E-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org

Ban hướng Dẫn Tâm Linh
E-mail: lovewish@Godsdirectcontact.org

Công Ty Trang Sức Thiên Đàng
smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com

Tel: 886-3-4601391 / Fax: 886-3-4602857
http://www.smcelestial.com
http://www.sm-celestial.com

CáCh Liên LạC Với ChúnG Tôi
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Công Ty Quốc Tế Loving hut
Tel: 886-2-2239-4556 / Fax: 886-2-2239-5210

E-mail: info@lovinghut.com
http://www.lovinghut.com/tw/

Loving Food – Cửa hàng Trực Tuyến 
Cho Lối Sống Thuần Chay Bổ Dưỡng

http://www.lovingfood.com.tw

mạng Lưới Quán Âm
Trực Tiếp Câu Thông Thượng Đế –

Trang mạng toàn cầu của 
hội Quốc Tế Thanh hải Vô Thượng Sư

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

Truy cập danh mục của mạng lưới Quán Âm toàn cầu,
quý vị có thể lựa chọn để xem bằng nhiều ngôn ngữ. 

Quý vị có thể tải về hoặc ghi danh để nhận 
được Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư dưới dạng eBook
hay ấn phẩm. Ấn bản đa ngôn ngữ của Sách Biếu Bí Quyết

Tức Khắc Khai Ngộ cũng có sẵn để quý vị tải về.

O R o
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Tác Giả
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Thu Âm và Thu Hình
Nhóm Video Formosa và Ban Video Quốc Tế

Sao Chép Bản Thảo
Ban Sao Chép Toàn Cầu

Phiên Dịch
Ban Kinh Sách Âu Lạc

Đọc Bản Thảo / Ban Biên Tập
Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

Hình Ảnh
Thanh Hải Vô Thượng Sư (trang 2-3, bìa sau); 
Ban Hình Ảnh Toàn Cầu; Depositphotos Inc.

Thiết Kế và Trình Bày
Diệp Quốc Bình
Nhà Xuất Bản

The Supreme Master Ching Hai International Association 
Publishing Co., Ltd.

Address: Rm. 16, 8F., No. 72, Sec. 1, Zhongxiao W. Road.,
Zhongzheng Dist.,Taipei City 100, Formosa, R.O.C.

Tel: 886-2-23759688 / Fax: 886-2-23757689  
www.smchbooks.com 

E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Ấn Bản Điện Tử  |  Tháng 4, năm 2017
The Supreme Master Ching Hai © 2017

Tác Giả giữ bản quyền. 
Quyển sách này có thể trích dịch và tái bản  
nếu được sự chấp thuận của nhà xuất bản. 
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