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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

Thanh Tònh
Thanh tònh thanh bình qui moät moái
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo tieán töø hoài
Qui y tam baœo thaønh taâm giaœi
Tieán hoaù khoâng ngöøng töï giaœi meâ
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 08/02/04 ñeán 14/02/04

Copyright 2004 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) Tình Trôøi vaø Ñaát chuyeån hoùa töø ñaâu?
2) Chôn taâm khai trieån töø ñaâu?
3) Baét ñaàu tieán hoaù ñeán voâ cuøng töø ñaâu?
4) Söœa taâm baèng caùch naøo?
5) Thuaâïn nghòch töông giao laø sao ?
6) Quí töôœng Trôøi cao coù thoaùt naïn hay khoâng?
7) Quang chieáu baèng caùch naøo?
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1) Singapore, 08/02/04
Hoœi: Tình Trôøi vaø Ñaát chuyeån hoùa töø ñaâu?

2) Singapore, 09/02/04
Hoœi: Chôn taâm khai trieån töø ñaâu?

Ñaùp: Thöa tình Trôøi vaø Ñaát chuyeån hoaù töø thanh
khí maø hình thaønh
Keâï:
Nguyeân lyù thaâm saâu chuyeån thöïc haønh
Caœm giao giao caœm höôùng veà thanh
Tình Trôøi taâïn ñoä chung nguyeân lyù
Phaùp giôùi phaân minh ñaïo vôùi ñôøi

Ñaùp: Thöa chôn taâm khai trieån töø trung taâm boä
ñaàu
Keâï:
Trung taâm sinh löïc chuyeån khoâng ngöøng
Phaùp giôùi khai thoâng tieán hoaù töø töøng
Khai trieån voâ cuøng taâm ñaït ñaïo
Thaønh taâm höôùng thöôïng töï phaân löôøng

3) Singapore, 10/02/04
Hoœi: Baét ñaàu tieán hoaù ñeán voâ cuøng töø ñaâu?

4) Singapore, 11/02/04
Hoœi: Söœa taâm baèng caùch naøo?

Ñaùp: Thöa baét ñaâøu tieán hoaù ñeán voâ cuøng töø nôi
thanh tònh maø ra
Keâï:
Tieán hoaù voâ cuøng thanh tònh haønh
Töï tu töï tieán laïi caøng nhanh
Hoaø cuøng vuõ truï töï haønh thanh
Ñôøi ñaïo song tu töï thöïc haønh

Ñaùp: Thöa söœa taâm vôùi bi, trí, duõng
Keâï:
Bi trí duõng thöïc haønh tu tieán
Nhòn nhuïc thaønh taâm töï giaœi phieàn
Trí tueä khai minh töï höôùng thieân
Caøn khoân qui moät chaúng lo phieàn

5) Singapore, 12/02/04
Hoœi: Thuaâïn nghòch töông giao laø sao ?

6) Singapore, 13/02/04
Hoœi: Quí töôœng Trôøi cao coù thoaùt naïn hay
khoâng?

Ñaùp: Thöa thuaâïn nghòch töông giao laø söï kích
ñoïâng vaø phaœn ñoäng
Keâï:
Kích ñoäng töông giao chuyeån tieán hoaø
Tình thaâm xaây döïng hoïc gaàn xa
Qui nguyeân moät moái tình thaâm tieán
Hoïïc hoœi khoâng ngöøng töï tieán xuyeân

Ñaùp: Thöa quí töôœng Trôøi cao luùc naøo cuõng coù
phaàn quang chieâùu
Keâï:
Hoài höôùng Trôøi cao quí töôœng Trôøi
Thaønh taâm tu luyeâïn roõ thaâm aân
Trôøi ban tình ñeïp khoâng caàn traœ
Quí töôœng Trôøi cao töï caœm hoaø

7) Singapore, 14/02/04
Hoœi: Quang chieáu baèng caùch naøo?
Ñaùp: Thöa quang chieáu baèng aùnh saùng voâ taâïn
Keâï:
Voâ taâïn quaùn thoâng khaép caùc mieàn
Thaân taâm oån ñònh thöùc trieàn mieân
Chuyeån hoùa thaâm saâu töï giaùc yeân
Khai thoâng trí tueâï minh ñöôøng ñaïo
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THÖ TÖØ LAI VAÕNG
M T, ngaøy 9/3/2000
Kính thöa Thaày,
Con xin trình baøy ñeán Thaày nhöõng söï vieäc sau ñaây :
Con tu ñeán nay cuõng khoaûng 20 naêm. Nhöng ñeán naêm roài vaø naêm nay con môùi phaùt hieän coù luoàng
thanh ñieån töø haø ñaøo thaønh ruùt ñi leân raát maïnh vaø thoâng caû ñoác maïch sau löng, caûm giaùc nheï nhaøng
vaø sung söôùng. Nhöng gaàn ñaây, con ñi ñeán ñaâu hình nhö coù luoàng ñieån ruùt lieân tuïc treân boä ñaàu, caûm
thaáy maùt meõ.
Moät ngaøy kia con coù ñeán huynh T beân Tam giaùo Toøa ôû MT, thì huynh T cho bieát laø con ñaõ ngoä ñöôïc
luoàng ñieån cuûa Cha voâ cöïc. Huynh T chæ cho con caùch ñeå tieáp luoàng ñieån Cha ñeå khai môû soá baïn
ñaïo ôû MT. Töùc laø khi khai môû, ñaàu tieân phaûi töôûng nieäm danh Cha, vaø sau ñoù baét ñoái phöông phaûi
ngoài thieàn, duøng tö töôûng phoùng thaúng vaøo giöõa 2 chaân maøy khoaûng 5 phuùt. Keát quaû moät soá baïn ñaïo
ñöôïc khai môû caûm thaáy boä ñaàu vaø ñoác maïch ruùt thaät maïnh, coù baïn thaáy ñuû maøu saéc, moãi ngöôøi thaáy
moãi khaùc. Ñeán ñaây con xin trình baøy leân Thaày. Con giuùp baïn ñaïo nhö theá tu raát tieán, khoaûng maáy
ngaøy sau thaáy tu raát tieán boä.
Neáu con cöùu ñoä nhö theá coù ñuùng hay khoâng ? Con tu haønh coù trôû ngaïi khoâng ? Coù loït qua khoái taø
ñaïo khoâng ? Sao töï nhieân con thaáy taâm con phaùt nguyeän cöùu ñoä chuùng sanh. Con laøm ñöôïc vaø cöùu
ñoä ñöôïc nhieàu ngöôøi, neân con raát sung söôùng. Con nghó con töø Treân giaùng laâm theá gian roài tu haønh
xuaát hoàn trôû veà Treân hay laø tu moät thôøi gian, coù trình ñoä ñieån quang ñeå cöùu ñoä chuùng sanh. Sau khi
maõn phaàn môùi ñöôïc trôû veà Treân.
Kính xin Thaày minh giaûi ñeå con tieáp tuïc con ñöôøng tu haønh cuûa con.
NVT
----------S, ngaøy 21/4/2000
V T,
Thaày vui nhaän ñöôïc thö con ñeà ngaøy 9/12/2000 ñöôïc bieát con tu ñuùng ñöôøng phaùt trieån taâm linh. Taâm
ñieån tieáp xuùc ñöôïc thanh quang cuûa Beà Treân töø trung taâm sinh löïc Caøn Khoân Vuõ Truï. Ñoác maïch
thoâng môùi ñöôïc ruùt maïnh. Thöïc haønh töï cöùu, cô taïng seõ ñöôïc thanh nheï vaø bôùt lo aâu.
Neáu coù dòp con neân giuùp ngöôøi khaùc.
Chuùc con vui tieán.
Quí thöông,
Löông Só Haèng
Vó Kieân
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THOÂNG BAÙO CUÛA HOÄI VOÂ VI PENNSYLVANIA
Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Ñöùc Thaày, baïn ñaïo Pennsylvania ñaõ thaønh laäp hoäi laáy teân laø:
The VOVI Friendship Association of Pennsylvania.
Thaønh phaàn hoäi goàm coù:
Hoäi tröôûng: Phöôùc Nguyeãn
Hoäi phoù noäi vuï: Nguyeãn Ñöùc Haïnh
Hoäi phoù ngoaïi vuï: Quaùch Chí
Toång thö kyù: Vuõ Xuaân Thaûo Kim
Thuû quyõ: Quaùch Kim Cuùc
Ñòa chæ lieân laïc: 3605 Reed st. Philadelphia, PA 19146,
Tel. 6107791271, 6102753315, 8566273624, 2154672763.
Thoâng Baùo Hoäi Aùi Höõu Voâ Vi Baéc California – VOVI LED Publications
Döï Thaûo AÁn Toáng Kinh Saùch Voâ-Vi trong naêm 2004
Tröôùc heát, chuùng con thaønh taâm caûm ôn Ñöùc Thaày, taát caû quyù anh chò thieän nguyeän ñaõ laøm
vieäc trong aâm thaàm, vaø quyù baïn ñaïo haûo taâm ñaõ giuùp cho VoVi LED Publications thöïc hieän moät soá
kinh saùch trong nhöõng naêm qua.
Ñeå tieáp noái coâng vieäc löu tröõ kinh saùch Voâ Vi cuûa caùc vò ñaõ ñi tröôùc, vaø coáng hieán taøi lieäu cho
caùc baïn môùi tu, chuùng toâi xin trình cho quyù baïn döï thaûo aán toáng kinh saùch trong naêm 2004 nhö sau:
1) Tham Gia Phaùt Trieån Trí Taâm ( Beù Taùm Baøn Baïc Cuøng Baïn Ñaïo Khaép Naêm Chaâu Naêm
1999) (Löông Só Haèng)
2) Tham Gia Phaùt Trieån Trí Taâm ( Beù Taùm Baøn Baïc Cuøng Baïn Ñaïo Khaép Naêm Chaâu Naêm
2000) (Löông Só Haèng)
3) Thö Töø Lai Vaõng naêm 1999 (Löông Só Haèng)
4) Thö Töø Lai Vaõng naêm 2000 (Löông Só Haèng)
(tieáp theo caùc saùch Thö Töø Lai Vaõng ñaõ aán toáng ñeán ngaøy nay)
Nhöõng kinh saùch treân seõ ñöôïc kính bieáu vaøo dòp Ñaïi Hoäi 2004 “Tình Trôøi Taän Ñoä” taïi Hawaii, vaø
Khoùa Soáng Chung vaø Thieàn Ca “Tieáng Troáng Xaây Döïng” taïi Nam California.
Ñoàng thôøi, tuøy theo nhu caàu vaø soá tieàn ñoùng goùp, chuùng toâi seõ taùi baûn nhöõng cuoán saùch sau ñaây:
1) Nguyeân Lyù Taän Ñoä
2) Thöïc Haønh Töï Cöùu
3) Toâi Taàm Ñaïo
ñeå kính bieáu trong dòp Thieàn Ca Tieáng Troáng Xaây Döïng taïi Westminster vaøo cuoái naêm nay.
Chuùng con thaønh taâm ghi ôn söï quang chieáu cuûa Ñöùc Thaày vaø söï hoå trôï cuûa quyù baïn ñaïo ñaõ giuùp
chuùng con coù cô hoäi phuïc vuï toát.
VOVI LED Publications kính töôøng
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Lieân laïc vôùi VoVi LED Publications:
vovipubs@yahoo.com
Baùo caùo veà Quyõ AÁn Toáng Kinh Saùch
Chuùng toâi thaønh taâm caœm ôn quyù ñaïo höõu ñaõ phaùt taâm aán toáng.
(danh saùch baïn ñaïo phaùt taâm aán toáng kinh saùch töø thaùng 11 naêm 2003 ñeán thaùng 3 naêm 2004, tieáp
theo danh saùch ñaõ ñaêng treân TBPTÑN soá 393):
1. Nguyeãn Cuùc
2. Phaïm vaên Trung
3. Ñaøo Huøng
4.Vöông Caåm Nhung
5. Nguyeãn Ryan
6. Nguyeãn Xuaân Mai
7. AÅn danh
8. Nguyeãn Thò Quí
9. Traàn Thanh
10. Phan thò Cuùc
11. Thuøng phaùt taâm Hoäi
Chôï Teát San Jose
12. Nguyeãn Vaên Ninh
13. Nguyeãn Phan Caåm Thi

30 USD
500 USD
80 USD
20 USD
50 USD
400 USD
500 USD
100 CAD
250 USD
30 USD
160 USD

San Jose, California
San Jose, California
San Jose, California
San Jose, California
San Jose, California
San Jose, California
San Jose, California
Canada
Vieät Nam
Sacramento, CA
San Jose, CA

200 USD
500 USD

Culver City, CA
Hawthorne, CA

Moïi phaùt taâm veà aán toáng kinh saùch, xin quyù baïn göûi veà:
VoVi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304, San Jose, CA 95158, USA
Thaønh thaät caûm ôn quyù baïn,
Vo-Vi Led Publications
HAHVVBC

THÔ
Bellevue, ngaøy 08-06-1982
NGÖÔØI TÎ NAÏN ÑOÂNG DÖÔNG NOÙI TIEÁNG MYÕõ
Deùt Noâ döa khoâ maém thaùi (Yes No)
Nhôù anh hoaøi ai toùt Baùi Bai (I talk Bye Bye)
OÂ kheâ luaän thuyeát oâ rai (OK Allright)
Töø ngaøy gaëp baïn xaân sai höõu tình (sunshine)
Hai ngöôøi baøn luaän Toùt Khinh (Talking)
Duyeân tình ai loáp coù mình vôùi em (I love)

EÙt Nai giaûi thích ban ñeâm (At Night)
Em thieàn anh nguû aixôcôørim chöïc chôø (Ice cream)
Tu cho ñuùng giaác ñuùng giôø
EÙtThaimôø ñivôlôùp thieân cô hôïp baøn (At time
Develop)
Cha trôøi khai trieån môû maøn
Goùt thöông Goùt giuùp chaøng naøng vaên minh (God)
Chay tröôøng Veâgôtarieân (Vegetarian)
Saùt sanh traùnh khoûi ta lieàn a rai vô (Arrive)
Löông só Haèng
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Khoâng tu, khoâng luyeän sao mai trôû veà
Traàn gian cuoán huùt ñam meâ
Phaûi lo tu luyeän ñeå veà vôùi Cha
Boàng lai tieân caûnh nhaø ta
Laø nôi nguoàn coäi chang hoøa tình thöông
Anh em baïn höõu chung ñöôøng.
Nghe lôøi thaày daïy boán phöông hôïp hoøa
Huynh ñeä sum hôïp moät nhaø
Ngaøn ñôøi vónh vieãn ôn Cha nhôù hoaøi
BILI (Voâ Vi)
======
DÒCH GIA CAÀM
Taïo hoùa xoay daàn thaät laø hay.
Dòch cuùm gia caàm khaép ñoù ñaây
Thieân nhieân ban raåy gia caàm beänh
Maàm beänh laây lan daãn ñeán ngöôøi

Höôùng Taâm veà ngöôøi anh caû Hoaøng Thi Thô, Nhaïc só
Kính yeâu cuûa Voâ Vi
Hoaøng thaønh taâm nieäm tuoåi veà giaø
Thi ca vang tieáng khaép gaàn xa
Thô Ñaïo vaøo ñôøi coøn vang maõi
Laøm ñeïp voâ vi nhoùm thieàn ca
Hoøang Thi Thô tieáng moät thôøi
Ra ñi ñeå laïi bao lôøi tieác thöông
Taâm ngöôøi hieän saùng tôï göông
Phoå thô thaønh nhaïc daãn ñöôøng ngöôøi tu
Voâ vi khoâng ñeå môø lu
Moät ñôøi ngöôøi ñaõ chòu tu phaùp thieàn
Gaàn Thaày beân ñaïo hôïp duyeân
Tieác thöông ngöôøi ñaõ quy thieân laâu roài
Ñeán nay ñoàng ñaïo nhôù thoâi
Laøm sao queân ñöôïc nhöõng hoài beân nhau
Thöông yeâu giuùp ñôû laãn nhau
Taïo nhieàu phöông tieän neâu cao phaùp maàu
Thieàn Ca luoân thoï ôn saâu
Töôûng ngöôøi Anh caû coâng ñaàu voâ vi
Bôûi ngöôøi choïn ñuùng höôùng ñi
Nay rôøi coõi taïm hoàn quy Thieân Ñaøng
Tuoåi teân coøn maõi aâm vang
Trong taâm ñoàng ñaïo voâ vaøn kính yeâu.
VN 7/03/04
Nhaát Bình (T/V TLTC)
=======
LÔØI THAÀY
Moãi khi giaän doãi saân si
Möôøi ñieàu taâm nieäm thöïc thi töùc thôøi
Ai ôi phaûi nhôù laáy lôøi
Thaày mình ñaõ daïy khoâng ñôøi naøo sai
Chæ do boån taùnh nguyeân lai

Nhaân loïai töø laâu phaân maën laït
Giôø ñaây maën laït moùn naøo hay
Khuyeân nhuû moïi ngöôøi duøng chay laït
Khoûi lo khoûi sôï dòch gia caàm.
Ngoïc Taán (T/V TLTC)
========
THÖÔNG
Thöông ngöôøi suy xeùt veïn moïi beà
Thöông ñaïo coá haønh chôù khen cheâ
Thöông keõ hoài taâm döøng böôùc laïi
Thöông ngöôøi hieàn só bieát tìm veà
Thöông ai giaùc ngoä taàm chôn lyù
Thöông ñoù lìa xa beán soâng meâ
Thöông neân nhaéc nhôû vaøi ba yù
Thöông thì suy xeùt veïn moïi beà.
VN 07/03/04
Thanh söû (T/V TLTC)

THÔNG BÁO cuûa Hội Ái Hữu Vô Vi Ðức Quốc
Khóa Họp Mặt Cuối Tuần “Quy Hội Tình Người” từ ngày 04.06.04 đến 06.06.04
Và đêm văn nghệ ra mắt Video Thiền Ca “Tiếng Trống Ðại Ðồng” 05.06.04 tại Stuttgart
Kính thưa quý Bạn Ðạo.
Nhân dịp Ðức Thầy trên đường từ Úc Châu trở về Hoa Kỳ, Hội Ái Hữu Vô Vi Ðức Quốc hân hạnh
được đón tiếp Ðức Thầy đến chủ toạ khóa Họp Mặt Cuối Tuần với Bạn đạo Âu Châu và đêm Văn
Nghệ ra mắt Video Thiền Ca “Tiếng Trống Ðại Ðồng” tại Stuttgart, nhằm giới thiệu Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp với Cộng Ðồng Người Việt tại vùng này.
Chúng tôi hân hoan thông báo tin vui đến tất cả quý Bạn Ðạo. Kính mong quý Bạn Ðạo sắp xếp thời
gian đến tham dự khóa họp mặt đặc biệt này. Vì số phòng có giới hạn, xin các Bạn Ðạo ghi danh càng
sớm càng tốt.
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PHIẾU GHI DANH
Khóa họp mặt „Quy Hội Tình Người „ 04.06.2004 – 06.06.2004
tại Stuttgart, Hotel MERCURE, Siemenstrasse 50, 70825 Korntal- Münchingen
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 17.05.2004
Lệ phí không hoàn trả lại nếu huỷ bỏ sau ngày 17. 05. 2004
Lệ phí trọn khoá (2 đêm và 6 bữa ăn ) mỗi người
Phòng một người: 220,-Euro / Phòng hai người: 170,-Euro
Trẻ em dưới 16 tuổi ở chung phòng với cha mẹ : 28,-Euro
Xe Bus chuyên chở tới Hội Truòng xem văn nghệ ra mắt Video Thiền ca : 6,-Euro
(Gia đình ở chung phòng ghi danh chung một phiếu, lưu ý: phòng chỉ có tối đa 2 giường đôi )

Họ và tên

Ngày sanh

Lệ phí Hotel

Ðiện thoại

Tổng cộng

Xe Bus

1.
2.
Trẻ em 1.
2.
3.

Ðịa chỉ:

Tổng cộng

Xin sắp chung phòng với:
Phiếu ghi danh xin gửi về:
Thu TRAN, Freseniusstr. 6, 60320 Frankfurt/ Main
hoặc gửi qua e-Mail: vovi-fv-germany@arcor.de
Lệ phí xin chuyển vào trương mục : VOVI Freundschaftsvereinigung
Konto-Nr: 439 288 605, BLZ: 500 100 60, Postbank Frankfurt/M
Mục đích: „ QUY HOI TINH NGUOI „
Hoặc đóng cho chị Trần Xuân -Thu
Liên lạc: Nguyễn Xuân Nhân, Tel: 06142-929361 Hoặc Trần Xuân Thu, Tel: 069-5978195
Bạn đạo Pháp xin gửi Phiếu ghi danh và đóng lệ phí cho anh Huỳnh Minh Bảo:
HUYNH, 178 rue de l’Université, 75007 PARIS
Ngân phiếu đề tên : Association VOVI France
Cần sự đưa đón của Ban Tổ Chức:
Ðến bằng máy bay : Phi truòng Stuttgart
Ngày đến: __________________ Giờ đến:__________

Hãng hàng không

Ngày đi: __________________ Giờ đi: __________
_________________
Ðến bằng xe lửa: Nhà ga chính Stuttgart ( Stuttgart Haupbahnhof)
Ngày đến: __________________ Giờ đến:__________
Ngày đi: __________________ Giờ đi: __________
Liên lạc Ban vận chuyển : Phùng Văn Thành, Tel : 0711-8894075
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Chuyến bay
___________

BAÏN ÑAÏO VIEÁT
VOÂ VI CHÔN PHAÙP
*Soaïn giaû: Ñinh Vaên Maõnh.
NOÙI LOÁI
Qua maáy löôït ñi tìm chôn phaùp
Taän nuùi cao ñeán bieån roäng röøng saâu
Nhöõng töôûng mong tìm ñöôïc phaùp nhieäm maàu
Nhöng taát caû chæ laø trong moäng aûo.
VOÏNG COÅ
1/. Theá roài doøng thôøi gian cöù maõi troâi vaø troâi maõi, maø linh hoàn ta vaãn ngöôïc xuoâi theo doøng sanh töû
luaân hoài_ Moät kieáp phuø sinh gaàn saùu chuïc naêm roài_ Bôûi tham lam neân bò tình, tieàn loâi cuoán, bôûi si
meâ neân danh lôïi maõi ñeo mang_ Töôûng theá gian laø caûnh thaät ñeïp xinh, coù ngôø ñaâu laø coõi taïm toäi
tình. Kieáp con ngöôøi nhö kieáp phuø du, sôùm nôû toái taøn, coù ñaây roài mai maát_
2/. Naéng traõi söông chan, möa haøn tuyeát phuû, caâu "Chôn phaùp tìm ñaâu" luoân aáp uû trong loøng_ Moät
saùng ñaàu xuaân trong naéng môùi mai hoàng_ Möôïn duyeân ñeán taâm nhö sen nôû. Caûm ôn Trôøi loøng hôùn
hôû voâ bieân. AÂn tình nhôø moät huynh hieàn. Ñang tu roát raùo Phaùp Thieàn Voâ Vi.Haõy mau chaân böôùc
ngay ñi. Haønh lieàn Chôn Phaùp cho kòp kyø Long Hoa_
CAO PHI
Coù phaùp haønh trong tay - Toâi baét ñaàu thöïc haønh thieàn. Ñeâm ngaøy caàn chuyeân - Nhö vöøa loá daïng aùnh
bình minh.Vöõng loøng tu tieán roát raùo - Saùng ngôøi chaân lyù Voâ Vi Phaùp. Beán meâ xa roài - Kia beán giaùc
ñaõ gaàn beân ta. Xieát bao vui möøng, hieän thöïc ñaõ ñeán chaúng coøn trong mô.
VOÏNG COÅ
4/. Vôùi tö theá trang nghieâm ngoài chaép tay thaàm nieäm, nguyeän cuøng Trôøi Phaät chöùng minh cho con
troïn ñaïo tu haønh_ Duø gian nan loøng vaãn quyeát ñaït thaønh_ Nghe boä ñaàu khoâng coøn ñoäng loaïn,
bôûi duøng Phaùp Soi Hoàn ñeå oån ñònh thaàn kinh_ Muoán cho trí saùng taâm minh. Phaùp Luaân Thöôøng
Chuyeån giöõ gìn chôù queân.Löu thanh giaûi tröôïc laøm neàn. Khai cho Nhaâm Ñoác thoâng leân ñænh ñaàu_
5/. Ñieån ruùt laâng laâng vôùi röøng thieàn vaéng laëng, nhö tieáp röôùc ta mau ñeán bieån ñònh eâm ñeàm_ Hoàn
vía ôû ñaây môùi truùt caïn noãi nieàm_ ñaõ töø laâu bò giam caàm nôi taêm toái, giôø thoaùt roài bieát ñöôïc bôûi voâ
minh_Nieäm Phaät saùng toû loä trình. Hoaøn nguyeân phaûn boån queâ mình naêm xöa. Chieáu Minh naøo ngaïi
sôùm tröa. Cho Teà luaân Hö caûnh naéng möa thuaän hoøa_
6/.Luïc duïc thaát tình chính mình döùt khoaùt. Laïy Kính thöôøng cho töï aùi vôi ñi. Boá thí thöïc taâm ñeå laäp
haïnh töø bi. Luoân leã ñoä, ñaày thöông yeâu tha thöù.Taâm thanh tònh beàn loøng gìn giöõ. Nuoâi döôõng tinh
thaàn phuïc vuï toái ña. Nhòn nhuïc, caàn maãn, vò tha.Voâ Vi Chôn Phaùp trong ta ñaây roài_Theá gian soáng
taïm cöùu ñôøi. Hoaø tan trong khoå hôïp thôøi thöùc taâm. Phaù meâ phaù chaáp giaûi laàm. Roõ minh caùc phaùp chæ
taàm trong ta./.
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