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Tôø baùo haèng tuaàn ÑIEÅN KHÍ PHAÂN GIAÛI daønh rieâng phuïc vuï baïn ñaïo thöïc haønh Phaùp Lyù Voâ Vi Khoa Hoïc Huyeàn Bí Phaät Phaùp

Nghieäp Löïc
Nghieäp löïc tuøy duyeân hoïc hoûi yeân
Söûa tieán chính mình caûm taâm hieàn
Tieán hoùa khoâng ngöøng töï vöôït xuyeân
Khai thoâng trí tueä töï caûm yeân
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 28/09/03 ñeán 04/10/03

Copyright 2003 by Löông Só Haèng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thöa caùc baïn,

Muïc Beù Taùm, vieát qua taâm KHOÂNG, lieân heä vôùi töø quang cuûa Ñaïi Bi, noù cuõng laø moät lieàu thuoác trò taâm
beänh vaø giaûi toûa uaát khí cuûa tim, gan vaø thaän. Khoâng neân caét xeùn baát cöù giai ñoaïn naøo, coù Ñaïo Taâm thì seõ

hieåu chieàu saâu cuûa Muïc Beù Taùm. Öôùc mong caùc baïn thöïc haønh ñöùng ñaén, thì seõ caûm thoâng chieàu höôùng phaùt
trieån cuûa taâm linh.
Kính baùi,

Beù Taùm

Phaàn caâu hoûi cuûa Muïc Beù Taùm daønh cho buoåi sinh hoaït taïi thieàn ñöôøng
1) Haønh trình tieâùn hoùa baèng caùch naøo?
2) Döùt khoaùt höôùng veà khoâng coù höõu ích gì khoâng?
3) Muoán döùt khoaùt thì phaœi laøm sao?
4) Taâm linh coù höõu ích gì khoâng?
5) Phaùp giôùi phaân minh laø sao?
6) Phaùp phaân huyeàn laø sao?
7) Toaøn naêng ban chieáu baèng caùch naøo?
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1) Atlantic City 28-09-03 2:15AM
Hoœi: Haønh trình tieâùn hoùa baèng caùch naøo?
Ñaùp: Thöa haønh trình tieâùn hoùa baèng taâm thöùc döùt
khoaùt
Keä:
Haønh trình tieâùn hoùa baèng taâm thöùc
Döùt khoaùt cuøng chung sum hôïp vui
Hoïc hoœi khoâng ngöøng töï duõa maøi
Tình yeâu soâùng ñoäng hoïp caùc muøi

2) Atlantic City 29-09-03 2:30AM
Hoœi: Döùt khoaùt höôùng veà khoâng coù höõu ích gì
khoâng?
Ñaùp: Thöa döùt khoaùt höôùng veà khoâng raâùt coù höõu
ích cho söï tieán hoùa veà ñieån giôùi roïâng raõi hôn
Keä:
Tieán hoùa veà ñieån giôùi roäng raõi hôn
Thöïc hieâïn chôn tu chaúng giaän hôøn
Qui nguyeân ñöôøng ñaïo töï qui höôøn
Thanh tònh khoâng coøn gieo yù ñoäng

3) Atlantic City 30-09-03 6:00AM
Hoœi: Muoán döùt khoaùt thì phaœi laøm sao?

4) Atlantic City 01-10-03 6:45AM
Hoœi: Taâm linh coù höõu ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa muoán döùt khoaùt thì phaœi töï thöùc
Keä:
Thöïc haønh chaùnh phaùp laø haønh thoaùt
Uyeån chuyeån khai thoâng ñöôøng trí ñaïo
Minh caœm Trôøi cao vaãn chieáu ban
Thöïc haønh khai trieån duyeân Trôøi ñoä

Ñaùp: Thöa taâm linh raát höõu ích
Keä:
Qui y Phaät Phaùp thaønh taâm tieán
Giaœi toœa phieàn öu töï giaœi phieàn
Hoïc hoœi khoâng ngöøng töï giaùc yeân
Thöïc haønh chaùnh phaùp caœm giao lieàn

5) Atlantic City 02-10-03 8:55AM
Hoœi: Phaùp giôùi phaân minh laø sao?

6) Atlantic City 03-10-03 9:40AM
Hoœi: Phaùp phaân huyeàn laø sao?

Ñaùp: Thöa phaùp giôùi phaân minh laø thöïc haønh phaùp Ñaùp: Thöa Phaùp phaân huyeàn laø haønh phaùp ñeán
thanh tònh
lyù tieán tôùi thanh tònh
Keä:
Keä:
Thöïc haønh phaùp lyù höôùng phaàn thanh
Sieâng naêng haønh phaùp töï phaân ranh
Dieãõn tieán phaân löu töï thöïc haønh
Khai trieån voâ cuøng höôùng veà thanh
Thanh giôùi chuyeån chieáu thoâng ñaït thöùc
Phaùp giôùi phaân minh töï chuyeån tieán
Thaønh taâm tu luyeän phaùp phaân huyeàn
Qui nguyeân hoïc hoœi thoâng caœm haønh
7) Atlantic City 04-10-03 9:20AM
Hoœi: Toaøn naêng ban chieáu baèng caùch naøo?
Ñaùp: Thöa Toaøn naêng ban chieáu baèng caùch töï nhieân vaø hoøàn nhieân
Keä:
Toaøn naêng ban chieáu hoàn nhieân hieän
Phaùp giôùi phaân minh töï ñaït hieàn
Tieán trieån taâm tö caàn tieán böôùc
Phaân minh ñôøi ñaïo töïï thaân thieàn
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Thoâng Baùo cuûa UBTCÑH Tình Trôøi Taän Ñoä 2004 Taïi Honolulu, Hawaii
Kính thöa Quyù Baïn Ñaïo,
Chuùng toâi thaønh thaät caûm ôn söï uûng hoä nhieät tình cuûa quyù baïn ñaïo ñaõ giuùp chuùng toâi ghi danh soá ngöôøi
toái ña trong moät thôøi gian kyû luïc, vaø soá phoøng maø BTC ñaõ ñaët tröôùc vôùi haõûng taøu nay ñaõ heát .
Tuøy theo nhu caàu cuûa baïn ñaïo caàn ghi danh theâm, chuùng toâi seõ tieáp tuïc laáy choã theâm ñeán khi naøo
chieác taøu hoaøn toaøn heát choã.
Vôùi ñieàu kieän maø haõûng taøu ñöa ra nhö sau :
1 ) ghi roõ teân tuoåi , loaïi phoøng vaø khoâng thay ñoåi ñöôïc
2) ñaët ngay tieàn coïc ñôït 1 vaø khoâng hoaøn traû neáu huûy boû
Tuy nhieân, hieän nay chæ coøn laïi caùc phoøng vôùi giaù cao (töø Balcony trôû leân), vaø caøng ñôïi laâu, thì giaù
caû caøng taêng theâm vì ñaây laø chieác taøu môùi seõ ra khôi naêm 2004 vaø ñöôïc khaùch haøng raát öa chuoäng.
Vì lyù do treân, chuùng toâi seõ khoâng theå baûo ñaûm giöõ giaù cuõ ñöôïc vaø seõ thoâng baùo giaù môùi cho quyù baïn
naøo muoán ghi danh tuøy theo giaù caû ñöông thôøi.
Yeâu caàu quyù baïn ñaïo ñaõ ghi danh vaø giöõ choå roài göûi ñeán BTC soá tieàn leä phí ñôït 1 caøng sôùm caøng
toát thay vì ñôïi ñeán thôøi haïn choùt laø ngaøy 1 thaùng 2 naêm 2004, ñeå BTC coù phöông tieän baûo ñaûm choå
cho quyù baïn vaø ñoùng tieàn deposit ngay cho haõng taøu.
Duø chieác du thuyeàn Pride of America chæ ñi thaêm vieáng caùc ñaûo taïi Hawaii, taát caû quyù baïn ñeàu
phaûi coù giaáy thoâng haønh (passport) hôïp leä ñeå traùnh tình traïng phaûi ôû laïi treân bôø khoâng tham döï
Ñaïi Hoäi ñöôïc. Xin quyù baïn nhôù sôùm lo ñaày ñuû caùc giaáy tôø caàn thieát theo thoâng baùo ñính keøm.
Thaønh thaät caûm ôn söï löu yù cuûa quyù baïn,
UBTCÑH
GIAÁY TÔØ CAÀN THIEÁT CHO CHUYEÁN DU THUYEÀN TÌNH TRÔØI TAÄN ÑOÄ
Vì lyù do an ninh vaø thuû tuïc leân taøu (EMBARKATION) cuõng gioáng nhö ñi ra nöôùc ngoaøi, quyù baïn
seõ phaûi trình giaáy tôø cho sôû di truù Myõ tröôùc khi leân taøu.
Xin quyù baïn löu yù veà caùc giaáy tôø caàn thieát nhö sau:
1) Baïn ñaïo coù quoác tòch Myõ (US Citizens) caàn coù soå thoâng haønh coù hieäu löïc 6 thaùng keå töø ngaøy taøu
veà laïi beán Hawaii (ñeán 6 thaùng 3 naêm 2005) vaø baïn ñaïo treân 16 tuoåi caàn theâm moät Picture ID (theû
caên cöôùc nhö baèng laùi xe coù chuïp hình hay moät ID coù hình caáp bôûi moät cô quan chính phuû)
(government issued valid ID).
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2) Baïn ñaïo thöôøng truù taïi Myõ (US Permanent Residents) coù theû xanh (Alien Registration Card) caàn
ñem theo theû xanh (Form-551) vaø baïn ñaïo treân 16 tuoåi caàn theâm moät Picture ID (theû caên cöôùc nhö
baèng laùi xe coù chuïp hình hay moät ID coù hình caáp bôûi moät cô quan chính phuû)

3) Baïn ñaïo ôû ngoaøi nöôùc Myõ (Canada vaø caùc quoác gia khaùc) caàn coù soå thoâng haønh coù hieäu löïc 6 thaùng
keå töø ngaøy taøu veà laïi beán Hawaii (ñeán 6 thaùng 3 naêm 2005)
4) Baïn ñaïo coù quoác tòch: France, Germany, Australia (UÙc), Belgium, Denmark, Italy, Japan,
Luxembourg, Monaco, Norway, Singapore, Switzerland, United Kingdom, coù quyeàn thaêm vieáng nöôùc
Myõ khoâng caàn xin visa nhaäp caûnh trong tröôøng hôïp löu truù döôùi 90 ngaøy - vôùi ñieàu kieän mua veù maùy
bay khöù hoài vaø coù saün ñeå trình cho nhaân vieân di truù (Immigration Officer) neáu caàn khi laøm thuû tuïc
nhaäp caûnh taïi phi tröôøng.
Löu y
Keå töø ngaøy 1-10-2003, baïn ñaïo töø caùc nöôùc keå treân caàn coù thoâng haønh loaïi môùi (machinereadable passport, passeport aø lecteur optique) - neáu khoâng coù thoâng haønh loaïi môùi, quyù baïn seõ
caàn phaûi xin visa vaøo Myõ.
5) Baïn ñaïo cö nguï ngoaøi nöôùc Myõ vaø khoâng thuoäc caùc quoác gia ôû phaàn 4 xin lieân laïc vôùi toøa laõnh söï
Myõ (American Consulate) taïi quoác gia mình cö nguï ñeå xin visa nhaäp caûnh vaøo Myõ. Thoâng thöôøng laø
phaûi xin visa class B-2, Multiple Entry Visa.
6) Xin quyù phuï huynh löu yù: Theo luaät môùi, taát caû treû em phaûi coù thoâng haønh (passport) rieâng – duø laø
treû em döôùi 2 tuoåi vaø ñi theo cha meï.
BTC seõ hoaøn toaøn khoâng chòu traùch nhieäm trong tröôøng hoïp baïn ñaïo thieáu giaáy tôø caàn thieát vaø bò
haõng taøu töø choái khoâng tham döï du thuyeàn ñöôïc. Haõng taøu cho bieát trong tröôøng hôïp khoâng ñuû
giaáy tôø hôïp leä ñeå leân taøu, haõng taøu seõ khoâng hoaøn traû tieàn chi phí tham döï cruise ñöôïc.
THÔ
TU LAØ HÖÕU ÍCH

Tu Çâu cho b¢ng tu nhà,
Th© Cha kính MË m§i là tr†ng ThÀy.
Xa xÜa cho t§i gi© Çây,
Kích Ç¶ng phãn Ç¶ng duyên may tham thiŠn.
Vô Vi phÜÖng pháp giäi phiŠn,
ñ©i Çåo song tu tình tiŠn tuy tâm.
Tu thiŠn h»u ích bình thân,
Pháp hành giúp Ç« bình an cõi Ç©i.
Cãm thông cãm m‰n này Öi !
ñ©i là tåm cänh nh§ nÖi quê Tr©i.
NiŒm PhÆt không phát thành l©i,

Giúp ngÜ©i tu hành tâm trí quy y.
Tu thiŠn niŒm PhÆt b¢ng š,
Tâm trí thanh tÎnh không š vÅn vÖ.
ThiŠn ca ti‰ng nhåc l©i thÖ,
Cãm Ön ÇÙc ThÀy chúc ngÜ©i an vui.
Nam Mô A Di ñà PhÆt,Thông Häi
Hoàng KiŒt, 12/03/03
THANH QUANG TAÄN ÑOÄ

(Thaân taëng T.Ñ. & T.E. ôû TÑ. Phuù Nhuaän)

Thanh Quang xuoáng ñieån töø bi
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Haønh thieàn Phaùp Lyù ñöôøng ñi theo Thaày
Hoïc thanh, hoïc tröôïc traøn ñaày
Hoïc luaät nhaân quaû thaân naøy khoå vui
Möôøi ñieàu Taâm Nieäm reøn trui
Ôn Thaày cöùu ñoä ngaäm nguøi leä rôi
Theá gian soáng taïm cöùu ñôøi
Thöông yeâu, Tha thöù khoâng lôøi thò phi
Duõng haønh ñuùng Phaùp Voâ vi
Anh em coá gaéng döï thi ñaïo ñôøi
Thanh Quang ban chieáu khaép nôi
Ngöôøi tu thanh nheï Tình Trôøi caûm thoâng.

Hoàn linh thanh nheï chan hoøa yeâu thöông.

Marriott Hotels, 29 Oct. 2003
LÖU TAÂM.
==============================
THEÁ GIAN TAÏM CAÛNH

Taâm laønh hoïc hoûi haïnh hy sinh
Tha thöù thöông yeâu roõ tieán trình
Taâm thaân tu söûa haèng thöùc giaùc
Baùu phaùp chuyeân caàn Ñieån khai minh

Theá gian taïm caûnh ñoù maø !
Ruoãi rong ñeå hoïc chôn taø, khoå vui
Ai ai cuõng phaûi reøn trui
Nhìn xem theá caûnh buoàn vui toû töôøng
Thöùc taâm ñeå sôùm lieäu löôøng
Hai ñöôøng thanh tröôïc, tìm phöông giaûi saàu
Im lìm nhöng raát thaâm saâu
Phaùp moân Thieàn Ñònh vaø caâu Di Ñaø
Haønh trì ñeå ñöôïc thaêng hoa
"Öng voâ sôû truï" taâm hoøa laïc an
Ôn treân Trôøi Phaät aân ban
Nhaân sinh thöïc hieän giaûi maøn tröôïc meâ
Gaéng tu khai môû loái veà
Thieân Ñaøng thanh nheï laø queâ cuûa Hoàn
Raùng gom Ñieån, khai Thieân moân
Im lìm hoøa nhaäp Ñaïi Hoàn cuûa Cha
Ngaém nhìn Vuõ truï bao la

Khai minh thaáu hieåu luaät Hoùa Sanh
Muoán giaûi traàn taâm gaéng tu haønh
Thaát tình Luïc duïc ñoàng tu tieán
Caùc giôùi qui thanh höôûng Ñieån Laønh

THIEÀN TAÂM
(T/ñ. PN, 17/04/2003)
===============================
THÖÙC TAÂM
Truy taàm chôn phaùp phaûi thöïc haønh
Nieäm Phaät coâng phu hoäi Ñieån Thanh
Quaùn xeùt tình ñôøi qua kích ñoäng
Sai laàm töï giaûi Ñieån Taâm laønh

Laønh thay taâm taùnh ñaõ ñoåi thay
AÊn naêm saùm hoái haïnh Tröôøng Chay
Goäi röûa thaân taâm khai linh giaùc
Chôn phaùp giaùng phaøm maáy ai hay
Hay laém baïn ôi Phaùp nhieäm maàu
Thöïc haønh töï giaûi bieát veà ñaâu
Chaúng coøn meâ loaïn khi lìa theá
Xöù Phaät ñöôøng veà chaúng coù laâu.
T/Ñ. Böõu Hoøa, 11-11-2003
NGUYEÃN HIEÀN.

BAÏN ÑAÏO VIEÁT
TÌNH TRỜI
Vào ngày đó HĐ nghe ông Sư thuyết pháp tại chùa Đan Mạch. HĐ lắng tai nghe ông nói đi nói lại nhiều
lần cũng là xuân đi xuân đến xuân về. Lúc bấy giờ tự nhiên HĐ cảm giác nghe không vô, nhưng vẫn cố
gắng ngồi lì không bỏ đi, và được biết ông là người mới thực tập. Sau này HĐ vào VôVi hiểu được là
mình đã và đang lần lượt qua bài học nhẫn học hòa.
Trước khi bắt đầu làm lễ, họ phát cho mỗi người một quyển kinh nhỏ. Tụng trước rồi mới được an tọa,
vừa tụng xong là mạnh ai ngồi xuống đất. HĐ còn nhớ lúc đó tự nhiên mình lật quyển kinh nhỏ ấy chăm
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chú chỉ một câu lục tự N M A D Đ P, rồi tự mình thắc mắc và liền hỏi những người chung quanh, nhưng
không ai biết trả lời. HĐ có ý định sẽ hỏi ông nếu có cơ hội.
Cho đến năm 2000. Duyên Lành hội ngộ, dịp may đưa đến. Tình Trời ân ban cho gia đình HĐ được biết
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp từ anh Lê VănTâm. Phương pháp này đã cứu giúp gia
đình HĐ có phát triển về phần Tâm Linh và Hạnh Phúc gia đình được may mắn, tốt đẹp hơn. Bịnh High
fever của HĐ hòan tòan không cần phải dùng thuốc như trước nữa.
Con xin đa tạ Cha Trời, Đức Tổ Sư, Đức Thầy đã trợ lực dìu dắt chúng con tiến trình Thực Hành Tự Cứu
qua PLVVKHHBPP Đời Đạo Song Tu của Đức Thầy tự Vĩ Kiên.
Ngòai ra HĐ không quên vô cùng cảm ơn anh Khổng Trung Huyến đã giúp tài liệu tu học cho gia đình
HĐ trong thời gian qua.
Đồng thời HĐ xin phép trình bày một vài ấn chứng tâm linh như sau:
Từ bắt đầu thở chiếu minh, kế soi hồn, đến pháp luân thường chuyển, sau là thiền định nhận biết mình có
phần hồn bất diệt càng cần phải trao dồi , chính mình phải tự đi. HĐ không quên được kích động đầu tiên
đã giúp HĐ phải cố gắng để tiến về thực hành tự cứu, không còn phải đến chùa để cầu khẩn van xin.
Nhờ niệm lục tự N M A D Đ P. Ánh sáng phát ra từ trung tâm chân mày, càng niệm càng sáng tỏ hơn
nhìn xem như liên hoa được nở dần. Thi thơ không thể nào diển tả, hay họa sĩ có thể phát họa theo sự
huyền vi từ siêu nhiên cấu trúc hình thành. Lúc bấy giờ cảm giác HĐ mừng thầm như nhận được món
quà của Thượng Đế ân ban vô biên hóa giải tiểu hồn đã bị giam từ muôn kiếp trước trong bể khổ trầm
luân.
HĐ vẫn tiếp tục công phu như thường lệ. Sau khi xả thiền, đi ngũ HĐ linh tính sẽ có ấn chứng mới. Đúng
như vậy, HĐ mở mắt nhìn chung quanh tường thấy lấp lóe tòan ánh sáng với chiếc hồn mình vẫn còn nơi
tường từ giữa trán nhìn thẳng. Một lúc sau đột nhiên HĐ nghe rõ ràng, như tiếng hột gà bể từ bên tay trái
bộ đầu. Và tiếp theo là tiếng nổ kêu bốp ở ngay miệng HĐ thường ngày hay niệm Phật. Tóm lại ấn chứng
là phương tiện dìu dắt Tâm Linh ngày ngày ý thức hơn để không còn bị sa đọa để trở về với thực chất, là
từ Có sẽ trở về Không, rồi từ Không sẽ trở về Có. Thành tâm nhìn nhận sự sai lầm mà cố gắng soi gương
sửa đổi cho phần hồn được trong sáng thêm.
Tình Trời
Tình Trời sống động nơi nơi
Ban tình thương giải người người triển khai
Chung vui đóng góp cơ tầng
Dìu hồn tiến hóa an vi cỏi Trời
Niệm danh lục tự Di Đà
Đào sâu khai sáng tiểu hồn linh quang
Nam Mô nguyên lý sanh tồn
Cứu hồn muôn lọai hướng Trời Phật tu
Không còn óan trách khờ ngu
Tu Thiền Tâm đạt có Không trở về
Kính bái
Nguyễn Hồng Đức
Đan Mạch ngày 28-11-2003
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HÖÔÙÂNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN
Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho
Cụ Trần Luân Chiếm là thân phụ của bạn đạo Trần Ngẫu, đã từ trần vào
lúc 8 giờ 30 sáng ngày 1/12/03 DL (nhằm ngày mùng 8 tháng 11 Năm Quí
Mùi)hưởng thọ 84 tuổi được sớm siêu thân tịnh độ.
Toàn thể bạn đạo Tây Úc thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Trần
Ngẫu
HAHVV TÂY ÚC
THOÂNG BAÙO VEÀ CD AÁN TOÁNG CUÛA HOÄI AÙI HÖÕU VOÂ V IHOA KYØ
ÑIEÀU CHÆNH ÑÒA CHÆ TREÂN CD BROCHURE
Kính gôûi Quyù Baïn Ñaïo:
Chuùng toâi xin traân troïng thoâng baùo veà vieäc ñieàu chænh ñòa chæ treân CD Brochure ñaõ in sai. Ñòa chæ
ñuùng xin thoâng baùo nhö sau:
VoVi Friendship Association
P.O. Box 2045
Westminster, CA 92684-2045
Ñòa chæ email: vfaca@hotmail.com
Thaønh thaät caùo loãi cuøng quyù baïn ñaïo veà khuyeát ñieåm treân. Nay xin ñính keøm maãu brochure ñaõ ñöôïc
ñieàu chænh ñeå quyù baïn ñaïo tieän söû duïng. Kính chuùc quyù vò thaân taâm an laïc vaø thaønh thaät caùm ôn quyù
baïn ñaïo.
Traàn Q. AÙi
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