
“Đôi khi chúng ta cầu nguyện để điều 

kiện sống sẽ được thay đổi và cải thiện. Quý 
vị nên an ủi những người đồng hương, bạn bè 
và người thân như những điều tôi đã nói. 
Ngày mai mặt trời sẽ chiếu sáng. Sẽ không có 

những đêm dài vô tận, không có những 
chuỗi ngày sáng mãi. Đó là sự thay đổi 

thường hằng của năng lực khẳng định và 
phủ định. Chúng ta phải có hy vọng để 

sống.
 ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư

Khi Thanh Hải Vô Thượng Sư chia sẻ những điều dưới đây với các Hội viên 
chúng tôi, Ngài đã rơi lệ bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến các quốc gia 

đã giúp đỡ những người tị nạn.

 ôi lúc nào cũng nghĩ đến những người tị nạn ở những quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Lúc nào cũng nghĩ đến. Không chỉ 
hôm nay, hôm qua, ngày hôm trước, mà lúc nào cũng nghĩ đến. Tôi luôn nghĩ rằng: “Thử tưởng tượng không biết làm sao 
mà họ sinh sống!” 

Bởi vì thử tưởng tượng xem những người tị nạn, họ đã mạo hiểm ra đi, để lại mọi thứ. Họ liều cả mạng sống để đến được 
nước khác.

Vì thế chúng tôi đã gửi một triệu USD đến các trại tị nạn khác nhau, bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm và bất kỳ nơi nào 
chúng tôi có thể giúp. Rồi chúng tôi tăng gấp đôi tất cả những khoản tiền cứu trợ thành gần ba triệu chỉ để giúp những 
người tị nạn.

Đó là những người tốt - những ai đã chấp nhận người tị nạn. Giống như họ đã ban cho tôi một ân huệ lớn lao, cho riêng cá 
nhân tôi. Dĩ nhiên là họ đã làm việc tốt cho mỗi cá nhân khác nhau. Nhưng cá nhân tôi, tôi cầu nguyện cho các quốc qia đó. 
Họ sẽ đạt được công đức vô lượng, vô cùng lớn lao. Quốc gia họ sẽ trở nên thịnh vượng, hòa bình và hạnh phúc mãi mãi đến 
các thế hệ mai sau. Toàn quốc gia họ sẽ được lợi ích từ nghĩa cử đó. 

Và sau đây, những nước tôi đã quyên tặng như: Thụy Điển, Áo, Bỉ, Hy Lạp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Ba Lan, thậm chí 
Phần Lan, Na Uy, Romania, Bồ Đào Nha, Croatia, Slovenia; chúng tôi cũng đã gửi những đóng góp đến Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, 
Jordan, dĩ nhiên có Đức và Anh. (Bungary, Cyprus, Ai Cập, Estonia, Pháp, Hungary, I-rắc, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Serbia, Syria, Canada, Hoa Kỳ và Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc.)

Những quốc gia này thật sự là những quốc gia Thiên Chúa giáo, Phật giáo và Hồi giáo.

Họ thật sự đã tuân theo sự giảng dạy của các vị Minh Sư và Tiên Tri.

Xin cảm ơn và ca ngợi quý vị. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Chúng tôi cảm ơn về tình 
thương đích thực dành cho người láng giềng và sự giúp đỡ những người khốn 
khó trong lúc cần thiết này. Đây thật sự là tình huynh đệ, thật sự là người tu hành.

Tôi vô vàn cảm ơn và nguyện cầu sự gia trì sẽ đến với những quốc gia này gấp 
nhiều lần và mãi mãi.

Cầu chúc cho những quốc gia này được thịnh vượng, hòa bình và hạnh phúc. Nguyện 
cầu cho người dân nước họ có được những tiện nghi thoải mái cần thiết. Tất cả sự an ủi 
trong khả năng mà quốc gia quý vị đã mang đến cho những người khác sẽ đến với quốc 
gia và người dân quý vị thêm gấp bội và nhiều thế hệ mai sau. Xin cảm ơn thật nhiều. 
Nguyện cầu Thượng Đế gia ân cho quý vị - tất cả những quốc gia đã giúp đỡ. Và riêng cá 
nhân tôi cũng cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn, cảm ơn thật nhiều, thật nhiều.

Để biết thêm chi tiết, xin bấm vào 
mã QR như trên để kết nối đến 

những băng thu hình và 
trang mạng liên kết.

Không ai có thể làm em âu lo! 
Không ai có thể, làm em dày vò! 
Ngày đó sẽ đến, và em sẽ hay.
  Bình an sẽ mãi ngự giữa tim em! 
    Em sẽ nhớ mình thật sự là ai.
        Em sẽ tự do, muôn đời vĩnh viễn! 
            Ước gì em biết như là ta hay. 
                 Ngày ấy sẽ đến, em sẽ minh tường,          
                    tình yêu Thượng Đế! 
                        ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư.
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