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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

Thö Ngoõ Xuaân Giaùp Thaân
Giaùp Thaân thanh tònh töï cöùu mình
Bình taâm phaùt trieån laïi caøng minh
Tình ñôøi ñen baïc khoâng daáy ñoäng
Nhòn nhuïc an vui töï söûa loøng
Kính baùi,

Vó Kieân

Tröôùc theàm naêm môùi Giaùp Thaân, chuùng con xin kính chuùc Thaày thaät nhieàu söùc
khoûe vaø caùc baïn moät naêm tu tieán!
Muïc Beù Taùm töø 16/11/03 ñeán 22/11/03
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) Thaâu caùc giôùi thaâu caùch naøo môùi ñuùng ?
2) Thaâu thaäp chôn lyù ñeå laøm gì?
3) Noäi taâm laø nôi naøo?
4) Qui nguyeân thieàn giaùc laø sao?
5) Söï thaät cuœa chính mình laø gì?
6) Bieát ai laø söï thaâït?
7) Giaùc taâm laø sao?
1

1) Atlantic City 16-11-03 7:49AM
Hoœi: Thaâu caùc giôùi thaâu caùch naøo môùi ñuùng ?

2) Atlantic City 17-11-03 6:35AM
Hoœi: Thaâu thaäp chôn lyù ñeå laøm gì?

Ñaùp: Thöa thaâu söï thaâït cuœa caùc giôùi môùi ñuùng
Keä:
Thaâu thaäp chôn lyù môùi tieán thaân
Daán thaân hoïc hoœi haønh taâm giaùc
Quiù thöông Trôøi cao taâm caøng roäng
Thöông töôœng Toaøn Naêng töï môœ loøng

Ñaùp: Thöa thaâu thaäp chôn lyù ñeå giaœi tröø aùc yù
Keä:
Thaät thaø khai trieån noäi taâm tieán
Giaœi tröôïc khoâng löu phaàn ñoäng loaïn
Döùt khoaùt chính mình töï soáng an
Quaân bình khai trieån hôïp duyeân tieàn

3) Atlantic City 18-11-03 6:35AM
Hoœi: Noäi taâm laø nôi naøo?

4) Atlantic City 19-11-03 6:58AM
Hoœi: Qui nguyeân thieàn giaùc laø sao?

Ñaùp: Thöa noäi taâm laø nôi thanh tònh cuœa moãi taâm Ñaùp: Thöa trôœ veà söï thaâït cuœa chính mình
linh
Keä:
Trôœ veà thieàn giaùc töï phaân minh
Keä:
Trí tueä khai minh töï söœa mình
Nguyeân lyù thanh cao phaân giaœi tieán
Giaœi toœa öu phieàn trong giaùc thöùc
Giaœi toœa ñôøi ñaïo caœm thoâng lieàn
Bình taâm hoïc hoœi roõ chôn tình
Duyeân ñôøi duyeân ñaïo thoâng thanh tieán
Hoïc hoœi khoâng ngöøng thieân giôùi chieáu
5) Atlantic City 20-11-03 9:00AM
Hoœi: Söï thaät cuœa chính mình laø gì?

6) Atlantic City 21-11-03 9:10AM
Hoœi: Bieát ai laø söï thaâït?

Ñaùp: Thöa söï thaät cuœa chính mình laø söï soáng töï
nhieân vaø hoàn nhieân.
Keä:
Töï nhieân vaø hoàn nhieân tieán thaân hoøa
Daãn tieán chôn taâm töï hieåu xa
Giaùc thöùc chính mình khoâng ñoäng loaïn
Qui nguyeân gieàng moái töï taâm an

Ñaùp: Thöa giaùc taâm laø söï thaät.
Keä:
Chôn lyù khoâng bao giôø chuyeån ñoåi
Quiù thöông soáng ñoäng chaúng giam nhoài
Thaønh taâm hoïc hoœi töï taâm hoài
Phaùt trieån chính mình chaúng bò nhoài.

7) Atlantic City 22-11-03 3:05AM
Hoœi: Giaùc taâm laø sao?
Ñaùp: Thöa giaùc taâm laø töï hieåu chieàu saâu cuœa söï vieäc
Keä:
Nguyeân lyù thaâm saâu ñaõ chöùng minh
Bình taâm hoïc hoœi chuyeån taâm tình
Nguyeân aân xaây döïng caœm thoâng trình
Giaœi quyeát chính mình töï giaùc minh

2

THÖ TÖØ LAI VAÕNG
Thöa Thaày,
Giôø ñaây con bieát Thaày raát baän, nhöng ngoaøi Thaày ra coøn ai khaùc khi ôû xöù ngöôøi, ngöôøi thaân hay tình
thaân toäc cuûa gia ñình, con cuõng khoâng bieát ai ñeå dìu daét höôùng daãn khi con caàn !
Con sinh ra ñôøi thì khoâng bieát cha laø ai, meï thì boû ra ñi ôû xöù ngöôøi ñeå laïi queâ nhaø moät meï giaø vôùi 2
ñöùa con thô.
Sau 25 naêm gaëp laïi meï ôû xöù ngöôøi, chæ vì quaù khao khaùt tình meï neân con quyeát ñònh ñi moät mình ñeå
tìm meï. Vôùi söï ñôïi chôø ñoù Trôøi Phaät thöông tình cho meï con ñoaøn tu.ï Vì vaäy con coøn ngaøy coù cô hoäi
tröôûng thaønh hoïc hoûi trong hoaøn caûnh, neân con töï tìm cuoäc soáng cho rieâng con.
Ngaøy nay con ñöôïc coù Thaày, doù laø nguoàn vui lôùn nhaát trong ñôøi con, nhöng con vaãn thaáy coøn thieáu,
vì khoâng coù cô hoäi ñeå ñöôïc lo cho Thaày, maø Thaày thì lo cho con quaù nhieàu töø söùc khoûe laãn taâm linh!
Vôùi nghóa cöû vaø loøng thaønh con luoân ao öôùc ñöôïc soáng vôùi Thaày trong tình Thaày troø maø nhö nghóa
cha con, ñeå ñöôïc daïy baûo taâm tình vôùi con.
Vôùi cuoäc soáng hieän nay con khoâng bieát phaûi laøm nhö theá naøo môùi tieán. Khi con thieàn ñeàu, thieàn nheï,
con khoâng lo nghó nhieàu, nhöng ngaøy thaùng gaàn ñaây con quaù laø yeáu söùc vaø meät moõi, moãi ngaøy troâi
qua con khoâng thieàn ñeàu, thaäm chí thieàn khoâng noåi, suoát tuaàn con chæ bieát ñi laøm, cuoái tuaàn thì ñi
hoïc. Con coá gaéng trong thôøi gian ngaén ñeå phuï giuùp anh L khi aûnh caàn. Con raát ñau vaø thöông moãi
khi nhôù veà luùc ban ñaàu, moät cô ñoà söï soáng töø ñôøi laãn taâm linh thoaùng qua laïi khoâng coøn. Ngay baây
giôø con khoâng bieát aûnh ñi veà ñaâu nöõa, caøng ngaøy theâm vieäc ñeå luùn saâu trong ñoàng tieàn. Bao nhieâu
laàn aûnh höùa vôùi con töø boû, neân con vaãn ñeå thôøi gian cho anh coù cô hoäi buoâng boû. Maõi ñeán baây giôø
con chæ bieát taâm tình vôùi Thaày cho con ñöôïc ñeå toùc laïi, sau naøy neáu con coù ñieàu kieän yeân oån veà giaø,
con xuoáng toùc tu luoân. Thaày thaáy theá naøo giuùp con yù kieán, vì baây giôø con xuoáng toùc maø tu khoâng
tinh taán daõi ñaõi thì con thaáy khoâng haî Neáu con coù ñieàu gì, cuùi xin Thaày daïy baûo con theâm.
Saép tôùi ñaây con phaûi soáng share phoøng ôû moät mình, thì con coù ñi coi phoøng, nhöng ngöôøi ta chæ nhìn
con roài mieãn cöôõng, con khoâng bieát sao nhö vaäy. Baây giôø con thaáy vôùi ngöôøi ngoaøi xaõ hoäi, hoï ngaïi
thaáy ai khoâng coù toùc maø khi tuoåi con coøn nhoû, hoï suy nghó khoâng bieát con laøm gì ñaâî Vaäy maùi toùc
con, neáu con ñeå laïi coù toäi vôùi Trôøi Phaät khoâng Thaà.
Con coù baáy nhieâu lôøi hoûi Thaàî Con caùm ôn Thaày.
Quí thöông Thaàî
Con,
N
-----------Montreùal, ngaøy 22/08/2002
Thaày vui nhaän ñöôïc thö con ñeà ngaøy 20/08/2002, ñöôïc bieát con ñang phaân vaân veà cuoäc soáng hieän taïi
thieáu tình thöông.
Con ñaõ nguyeän töï tu töï tieán thì phaûi döùt khoaùt ñôøi ñaïo môùi tieán böôùc ñöôïc. Tình thöông bao la lôùn
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roäng cuûa Trôøi Phaät thöôøng ban chieáu cho con, con caàn thanh tònh ñeå nhaän luoàng ñieån ñaïi bi ñaõ töøng
ban chieáu. Nhaân cô hoäi coâ ñôn naày raát deå tu. Chæ coù luoàng ñieån ñaïi bi luoân luoân quang chieáu xung
quanh con qua thanh khí ñieån.
Coøn veà phaàn anh L cuõng ñang goùp phaàn xaây döïng trong chu trình tieán hoùa cuûa con. Con caàn döùt
khoaùt thì môùi giuùp ñôõ ñôõ ñöôïc cho L.
Coøn veà phaàn xuoáng toùc, laø ñoái vôùi ngöôøi thaät taâm tu, neáu ñeå toùc laïi laø phaûi taïo duyeân, ñôøi caøng khoå
theâm.
Mong con nhôù laïi giaây phuùt luùc ban ñaàu : caàu tieán thì caàn döùt khoaùt höôùng taâm veà taâm linh maø haønh
söï thì moïi vieäc seõ ñöôïc toát ôû töông lai.
Chuùc con vui tieán.
Quí thöông,
Löông Só Haèng
Vó Kieân
Thoâng Baùo cuûa UBTCÑH Tình Trôøi Taän Ñoä 2004 Taïi Honolulu, Hawaii
Kính thöa Quyù Baïn Ñaïo,
Theo nhö tin töùc haõng taøu ñaõ thoâng baùo cho Ban Toå Chöùc, chieác du thuyeàn Pride of America khoâng
theå xaây caát xong ñuùng haïn kyø ñeå ra khôi vaøo thaùng 7, naêm 2004. Vì lyù do treân, moät chieác thuyeàn khaùc
seõ ñöôïc thay theá vôùi teân Pride of Aloha. Chieác Pride of Aloha seõ ñöôïc taân trang hoaøn toaøn môùi
trong thaùng 5 naêm 2004, ñeå kòp ra khôi vaøo ngaøy khaùnh thaønh 4 thaùng 7, naêm 2004. Sau khi tham
khaûo vôùi CHA, CHA ñaõ ñoàng yù laø chuùng ta vaãn tieáp tuïc toå chöùc Ñaïi Hoäi treân du thuyeàn Pride of
Aloha, thôøi gian cuøng ñòa ñieåm khoâng thay ñoåi.
Hieän nay, BTC ñang saép xeáp vôùi haõng taøu ñeå chuyeån taát caû quyù baïn ñaïo ñaõ ghi danh qua chieác
thuyeàn môùi. Chuùng toâi seõ thoâng baùo theâm tin töùc cho quyù baïn sau khi hoaøn taát vieäc naøy.
Ñaàu naêm Giaùp Thaân, UÛy Ban Toå Chöùc thaønh kính chuùc CHA vaø taát caû quyù baïn ñaïo moät naêm môùi an
khang thònh vöôïng, vaïn söï nhö yù.
Kính thö,
UBTCÑH
THÔ
MÖØNG XUAÂN GIAÙP THAÂN
< 2004 >
NAÊM MÔÙI GIAÙP THAÂN CHUÙC BAÏN HIEÀN
TÓNH TAÂM THIEÀN ÑÒNH PHAÛI CHO KIEÂN
COÂNG PHU NHÖ THEÅ MEØO RÌNH CHUOÄT
QUYEÁT CHÍ COÂNG PHU SEÕ PHÆ NGUYEÀN
BT, 07-01-20
THANH HAØ, LEÂ VAÊN CHAÙNH.

CHUÙC MÖØNG TEÁT GIAÙP THAÂN
Naêm Giaùp roài, nay trôû veà Giaùp Khæ
GIAÙP THAÂN naøy, möøng vöôïng khí Ñoâng Taây
Xuaân naêm nay chuùng con laïi chuùc Thaày
Taân Xuaân ñeán: An khöông, xaây Ñöôøng Ñaïo
Chuùc quyù Ñaïo Huynh Tyû, haønh trì roát raùo
Ñöôøng Voâ Vi, boân ñaùo cöûa Nam Thieân
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XUAÂN ñeán caøng vui vôùi Thaùnh Hieàn
TÌNH nghóa Phaät Thaày luoân daãn tieán
TRÔØI ban AÂn Phöôùc môû Cô Huyeàn
TAÄN taâm khai trieån nguoàn Chôn Ñaïo
ÑOÄ kyû ñoä tha ñaùo Thöôïng Thieân.
HCM, Ñaàu Naêm 2004.
THIEÀN TAÂM.
==========
Quê Hương

Haønh sao nhö: TOÂN HAØNH GIAÛ môû nieàn
Kim Coâ côûi, daïo Taây Thieân leã Phaät
Coõi Haï Giôùi, ñaõ bao phen vuøi daäp
Hai leõ boán roài, haønh gaáp baïn ôi!
Ñöøng buoâng lung, Ñöôøng Ñaïo seõ taû tôi
E khoâng kòp nhö lôøi Thaày khôûi baùo
Thieàn Voâ Vi laø "Caåm Nang Chi Baûo"
Ñôøi Ñaïo song haønh, coù Khí Haïo trôï duyeân
Ba phaùp haønh laø môû loái: Hoài Nguyeân
Nieäm Luïc Töï, khai Phöôùc ñieàn Thöôïng Giôùi
Teát Haàu Vöông, Xuaân Voâ Vi thaéng lôïi
Mang "TÌNH TRÔØI TAÄN ÑOÄ" buoåi Thöôïng Nguôn
Muoán tìm CHA, mau nhôùm goùt veà nguoàn
Muoân hoa nôû, ngaùt höông Vöôøn Xuaân Thaém.

Xuân về lại nhớ quê hương
Tuổi thơ hồn dại áo tà lướt bay
Việt Nam thanh thúy đậm đà
Hương quê muôn thuở sắc hương muôn chiều
Ngàn thương muôn nhớ Trời xa
Bao la bát ngát thiết tha đợi chờ
Nơi xa kính chúc quê nhà
Tình Trời Tận Độ an vui thanh bình
Hiếu Cha nghĩa Mẹ ơn Thầy
Thầm tu thầm tiến đáp Thầy kính yêu
Chúc Thầy tuổi thọ trường sanh
Thầy vui trẻ mãi trần gian bớt sầu
Xa xưa cho đến ngày nay
Mấy ai không nhớ ca dao quê nhà
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Bốn ngàn văn hiến mãi còn
Quê Cha đất Tổ cổ truyền mãi vang
Ngày nay Khoa Học Tu Thiền
Trường Sanh Tự Cứu Tâm Linh Thực Hành
Thực hành tự sửa hồn linh
Về nơi vĩnh cửu chánh quê linh hồn
Kính bái
Nguyễn Hồng Đức
Đan Mạch 20. 01. 2004

SG, 07-01-2004
TRAÀN KIEÂN HOA.
====================
VUI ÑOÙN TEÁT GIAÙP THAÂN
Xuaân veà toâ ñieåm ngaøn hoa
Roän raøng chim hoùt vui hoøa naéng xuaân
Vui xuaân ñoùn Teát Giaùp Thaân
Ñaïi Ñoàng Tu Tieán aân caàn döïng xaây
Taâm thaân chôù ñeå sa laày
Ñöøng vì danh lôïi ñoå ñaày tuùi tham
Vui xuaân ñoùn Teát coác am
Khí Trôøi thanh nheï söông lam quyeän ñoài
Nhìn ñôøi Xuaân Teát quaù toài
Vui say aùc tröôïc luaân hoài traû vay
Duyeân laønh ngoä phaùp Toå Thaày
Thieân Coâng ñònh saún an baøy ñöôøng tu
Vui xuaân haønh phaùp giaûi muø
Gieo maàm nghieäp saùt taâm ngu taïo khôø
Linh hoàn nhieãm tröôïc traàn ñôøi
Khoâng minh thieän aùc môû lôøi saân si
Vui xuaân ñoùn Teát khaéc ghi
Thieân thôøi ñòa lôïi nhaân sinh vui hoøa.

============
ÑAÏI THAÙNH HOÄ PHAÙP
Giaùp Thaân naêm cuûa Laõo Toân ta
Taùi theá an bang khaép moïi nhaø
Vung Thieát Baûng dieät taâm ñoäc aùc
Ñem lôøi Kinh giaûi yù gian taø
Xöa phoø Ñöôøng Taêng qua Thieân Truùc
Nay trôï Vó Kieân ñoä Baù Gia
TAÄN ÑOÄ hieàn nhôn haønh Chaùnh Phaùp
Troïn ñôøi phuïng söï ñaùp TÌNH CHA.

T/Ñ. Böõu Hoøa, 30-11-2003
NGUYEÃN HIEÀN.
====================
XUAÂN TAÄN ÑOÄ
<GIAÙP THAÂN - 2004>

T/Ñ. Phuù Nhuaän, 30-12-2003
THIEÀN ÑAÊNG

GIAÙP maët chung vui hoïc Phaùp Thieàn
THAÂN taâm thanh nheï giaûi traàn duyeân
VUI trong Ñaïo Ñöùc beân Thaày baïn
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Nhaéc nhôû cho con hoïc hoïc Nhaãn – Hoaø
Soi saùng taâm con luoân chaùnh giaùc
Daãn ñöôøng höôùng thieän nôû traêm hoa

TÌNH TRÔØI TAÄN ÑOÄ
TÌNH TRÔØI ban raõi khaép nôi nôi
TAÄN ÑOÄ nhaân sanh thoaùt beå ñôøi
PHAÄT TAÙM ta baø truyeàn phaùp lyù
VOÂ VI toûa raïng ñeán muoân ñôøi.
T/Ñ. Phuù Nhuaän, 30-12-2003
THIEÀN TAÂM.
===================

Thanh Ña, ngaøy 14/01/2004

Tö eách
============
CAÛM MEÁN

MUØA XUAÂN TÖÔÛNG NHÔÙ

Tö EÁch phuïc taøi baát cöù ai
Töï taâm giaùc ngoä söûa laàm sai
Chòu hoaø, chòu nhaãn: khoâng meâ chaáp
Döùt khoaùt söûa taâm quyeát tieán hoaøi
Giuùp ñôõ khoå naøn mong cöùu ñoä
Saün loøng phuïc vuï baïn traàn ai
Khoâng vì quyeàn lôïi maø queân ñaïo
Chaân chaùnh trong taâm tieán moãi ngaøy
Chaát phaùc thaät thaø luoân soáng ñeïp
Tình Trôøi Nghóa Ñaïo chaúng naøo phai
Hieáu – Trung troïn veïn lo tu tieán
Tha thöù thöông yeâu heát moïi loaøi
Luoân nieäm Di Ñaø mong thöùc giaùc
Luaân xa chuyeån ñoäng luïc thoâng khai
Ai ngöôøi taâm ñaïo tu chaân chaùnh
Haõy nhôù coù ta meán phuïc taøi

Tö EÁch du Xuaân giöõa Chôï – Ñôøi
Troøn ñaày taâm ñaïo nhöõng nieàm vui
Khoâng queân coá gaéng tu khi beänh
Traøn ngaäp ñieån quang cuûa Phaät Trôøi
Phaät Trôøi yeâu meán keû chaân tu
Nhöõng ñöaù con ngoan thoaùt nguïc tuø
Trí saùng taâm linh loøng duõng chí
Haønh Thieàn tinh taán bôùt khôø ngu
Ngu gì ñoäng loaïn chuyeän phaøm taâm
Nhaát quyeát söûa sai nhöõng laïc laàm
Tha thöù thöông yeâu ta coá hoïc
Nieäm hoaøi nieäm maõi Phaät trong taâm
Taâm thöùc thanh cao roän nôû böøng
Hoa loøng thôm ngaùt suoát muøa xuaân
Caûm ôn Trôøi Phaät luoân soi saùng...
Nhôù Baùc - Saùu – Lung leä chaúng döøng

Thanh Ña, ngaøy
18/01/2004
Tö EÁch

Döøng chaân Baùc daïy ñaïo trong ta

BAÏN ÑAÏO VIEÁT
VÔ VI HUYỀN BÍ HỌC
Vô hình thế giới thật diệu thanh
Vi thức trần gian xóa sạch màn
Huyền thiên chư Phật thường lui tới
Bí kiếp mật truyền trong chính đạo
Học chốn Lôi Âm phá cửa Trời
Thưa các bạn thế giới Vô Vi là một thế giới không không thanh nhẹ, một thế giới vượt qua tam giới
siêu phàm thoát tục. Một thế giới hửu vi không tài nào với tới. Nơi đây tất cả muôn loài đều có tâm
cứu độ, một tâm từ bi rất rộng lớn bao la quảng đại. Vô Vi là một cỏi huyền bí mắt phàm không làm
sau mà tưởng tượng nổi, một thế giới hoàn toàn tự chũ con người ai cũng thương yêu đùm bộc lẩn
nhau trong tinh thần thương yêu xây dựng của Thượng Đế.
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Thế giới huyền bí nầy ai cũng có một đời sống thật thanh cao nhẹ nhàng cởi mở, nơi đây chưá đựng rất
nhiều những kỳ quan huyền bí cuả đấng Cha Trời. Nơi mà những bậc cao nhân thoát tục họ đả nói từ
nhiều thế kỷ đả qua như là đức Phật và Chuá Giêsu. Mà thiên hạ ai ai cũng muốn biết cái thế giới đó ra
sau, mà những người nào tới đó ai cũng ca tụng tôn sùng. Họ tôn sùng để chi, không phải là họ biểu
dương cái sức sống động huyền vi đó. Mà họ chỉ muốn cho loài người biết ngoài cỏi hửu vi nầy lại còn
có một cỏi thanh nhẹ hơn, cao đẹp hơn cả triệu lần như là thế giới hửu vi hiện tại mà chúng ta đang
sống. Mà tất cả ai ai cuả chúng ta đều có quyền đến đó tận hưởng. Một thế giới nguy nga tráng lệ, một
tâm tư giàu lòng từ ái. Mọi người đều bình đẳng như nhau, không tranh chấp tị hiềm như ở thế gian.
Ở thế gian cái cảnh nặng trược bấy nhiêu, thì ngược lại trên đó cái thế giới huyền vi nầy nó lại thanh
nhẹ bấy nhiêu. Con người luôn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi như hoa, một nụ hoa cuả một buổi
sáng bình minh mà sương còn ẩn động trên nụ hoa với ánh nắng rọi vào làm tăng vẻ đẹp linh động cuả
hạt sương mai và cành hoa diểm lệ. Tạo cho một sức sống thật nên thơ cuả một không khí thật trong
lành thanh nhẹ, khiến người ta hít vào mà tâm hồn thanh thản hoà vào cùng vủ trụ bao la mà tưởng
chừng nó đang hiện rỏ trước mặt chúng ta.
Người ta không bao giờ ngờ được cái thế giới huyền vi kia nó cao đẹp đến thế kia, khiến cho người
nào đả từng dự cỏi đó nhớ hoài và lưu luyến mải một cái cảnh nên thơ trong tâm hồn thoát tục. Mà thế
nhân không tài nào hưởng được. Muốn hiểu được muốn biết được cảnh huyền vi đó, chỉ có tâm linh và
nội thức mới dẩn dắt chúng ta đến và hòa vào cùng hư không để đạt đến trạng thái thanh cao thanh
nhẹ. Một tâm hồn siêu thoát hoàn về cỏi không không thanh nhẹ mà giao hưởng những cái gì gọi là
thoát phàm thoát tục. Nơi đó chỉ có hàng chư Phật ngự. Hàng chư Phật đó ở đâu. Xin các bạn lần bước
dấn thân vào đất Phật, thì Phật giới sẻ mở từ màn cho các bạn thấy đâu là cỏi đất Phật ngự. Ngự từ bao
năm ngự trong lòng chúng ta và chờ chúng ta khai mồ quật mộ. Để bước vào cái thế giới siêu hình,
siêu âm thanh. Một siêu âm thanh của huyền bí vang vọng siêu diệu cùng muôn giới, khiến cho tất cả
ba cỏi lắng nghe tiếng siêu âm đó. Mà biết mình đả và đang lần bước trở về nơi cực lạc niết bàn mà từ
xưa nay mình đả bỏ quên tự bao giờ. Trong một thế giới tình đời ô trược, nay tối mai sáng, mây mù
che khuất nẻo lối về xưa. Khiến cho biết bao nhiêu người đả hằng đổ lệ khóc sục xùi đau khổ. Mà Đức
Ngài, Đức Mẹ Quán Thế Âm phải thị hiện xuống trần gian để cứu độ chúng sanh trong thời kỳ nguy
kịch. Để cứu vớt hình hài của con Ngài, một con người do Ngài sanh ra, một hình thù diểm lệ đầy đủ
ngũ tạng và tứ chi. Một thân thể đẹp đẻ vô biên mà sự huyền vi đều nằm trọn trong đó, một khối ốc
tinh vi huyền năng của Thượng Đế giao phó, đó là làm kiếp con người trên vủ trụ nầy. Một tiểu vủ trụ
đầy đủ tất cả những gì trên thế gian nầy có, chính mình phải tự khai sáng bằng đường lối tâm linh hành
đạo để khai mở quan sát mọi vật mọi khía cạnh trên vủ trụ nầy nó xoay chiều tiến hóa như thế nào cuả
tâm linh thời đại hiện nay.
Một con người ở kỷ nguyên mới, kỷ nguyên siêu khoa học mà loài người được sự dẩn tiến theo tâm
linh phát triển. Một kỷ nguyên vô địch của nhân loại, mà con người tìm ra được trong vủ trụ nầy. Một
siêu khoa học huyền bí do tâm linh loài người đóng góp, hầu giúp đở nhân loại sống trong cảnh thái
bình an nhiên tự tại. Để thực hiện tình thương và đạo đức.
TÌNH THƯƠNG ĐẠO ĐỨC
Tình đời dấy động can qua
Tình cho ta thấy cảnh nầy tạm thôi
Tình trời mới thật thậm thâm
Tình không giới hạn tràn đầy du dương
Thương mình phải biết thương thân
Thương Cha quí Mẹ lập đài thanh cao
Thương sau biết nói cho vừa
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Thương trời thương Phật thương loài chúng sanh
Đạo là dẩn tiến tâm linh
Đạo là phát triển văn minh người đời
Đạo là siêu lý dịu thâm
Đạo là ánh sáng từ bi niết bàn
Đức thì ban bố mọi nơi
Đức không dị biệt kẻ sang người hèn
Đức còn lập hạnh hi sinh
Đức luôn ghi nhớ công ơn người đời
Kính bái
Lê Thành Lợi. Ngày 08/10/2001. Đan Mạch.

8

