
 1

 

 
  

Ñieän thö  : aphancao@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVIWEB.ORG 

 
     Soá 477 ngaøy 29 thaùng 8 naêm 2004 

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 
 

Quang Chieáu 
 

Quang chieáu yeâu thöông taâïn ñoä haønh 
Thaønh taâm tu luyeän töï haønh thanh 

Traøn ñaày duyeân phöôùc chính minøh haønh 
Thoï höôœng tình Trôøi quang chieáu thanh 

 
Kính baùi, 

 

Vó Kieân 
 

 
Muïc Beù Taùm töø 20/06/04 ñeán 26/06/04 

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) Quân bình để làm gì? 
2) Nối liền với nhau để làm gì? 
3) Phát triển để làm gì? 
4) Những gì sẽ tiến hóa? 
5) Vía Hồn là gì trong cơ thể? 
6) Vía Hồn liên hệ với nhau bằng cách nào? 
7) Liên hệ mật thiết sao lại khổ? 
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1) Montreal 20-06-04 2:45AM 
Hỏi: Quân bình để làm gì? 
 
Đáp: Thưa quân bình rất dễ nối liền với nhau 
 
                Kệ: 
 Rạn nứt vì lý do mất quân bình 
 Khó tu khó tiến lại không minh 
 Đường đời đường đạo mất quân bình 
 Nơi nơi rạn nứt không thành hình 
 

2) Toronto 21-06-04 5:09AM 
Hỏi: Nối liền với nhau để làm gì? 
 
Đáp: Thưa nối liền với nhau để phát triển 
 
                Kệ: 
 Định luật hóa hóa sanh sanh tiến 
 Cảm thông đời đạo tự phân hiền 
 Động tịnh phân minh tự mình xuyên 
 Thức giác chính mình minh đạo pháp 
 

3) Toronto 22-06-04 3:43AM 
Hỏi: Phát triển để làm gì? 
 
Đáp: Thưa phát triển để tiến hóa 
 
                Kệ: 
 Phân minh đời đạo tới vô cùng 
 Rõ lẻ Trời ban lý triển khai 
 Đời thông Đạo đạt chuyển hóa hoài 
 Thành tâm tu luyện tự dồi mài 
 

4) Niagara Fall 23-06-04 18:00 
Hỏi:  Những gì sẽ tiến hóa? 
 
Đáp: Thưa phần hồn sẽ tiến hóa. 
 
                Kệ: 
 Vía Hồn thanh nhẹ trí tâm minh 
 Tiến hóa thâm sâu tự hiểu mình 
 Qui một tình Trời thâm đạo pháp 
 Thực hành chơn pháp sáng tâm giao 
 

5) Niagara Fall 24-06-04 3:20AM 
Hỏi: Vía Hồn là gì trong cơ thể? 
 
Đáp: Thưa Vía Hồn là chủ cơ thể 
 
               Kệ: 
 Hồn là chủ Vía là phụ thuộc 
 Thế gian là cảnh giam ngục tù 
 Đa đoan qui tụ hành đau khổ 
 Ôm chấp giữ mê không tiến bước 
 

6) Atlantic City 25-06-04 4:55AM 
Hỏi: Vía Hồn liên hệ với nhau bằng cách nào 
 
Đáp: Thưa Vía Hồn liên hệ với nhau rất mật thiết 
 
                  Kệ: 
 Vía Hồn thật sự giao liên tiến 
 Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên 
 Đời Đạo song hành trong tiến hóa 
 Thành tâm tu luyện tự phân qua 
 

7) Atlantic City 26-06-04 9:11AM 
HỏI: Liên hệ mật thiết sao lại khổ? 
 
Đáp: Thưa liên hệ mật thiết hướng ngoại thì phải khổ vì tham lam 
 
                   Kệ: 
 Tham lam hướng ngoại càng thêm động 
 Khai triển không thông tự phập phồng 
 Tình đời duyên đạo không đạt được 
 Khó khăn bận rộn tự tham tòng 
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG 

PHAÂN BIEÄT THANH TRÖÔÏC, CÖÔNG QUYEÁT  
CHAÁP NHAÄN THÖÛ THAÙCH ÑEÅ TIEÁN TÔÙI 

Nhieàu ngöôøi ñaõ ñöôïc Ñöùc Phaät aûnh höôûng, ngaøy nay hoï môùi höôùng leân beân treân, ñöôïc khai 
thoâng, ngöôøi ta caùm ôn Ñöùc Phaät, nhöng maø Ñöùc Phaät cuõng khoâng caàn bieát caùi ñoù laø caùi gì. Ngaøi 
khoâng caàn bieát caùi ñoù laø ôn. Bôûi vì Ngaøi lo tu cho Ngaøi thoâi, caùi phaàn thanh Ngaøi ñöôïc, coøn phaàn tröôïc 
Ngaøi ban boá trôû laïi, nhöng maø ngöôøi theá gian laïi cho ñoù laø thanh. Bôûi vì caùi lôùp cao ñöa xuoáng noù buûa 
treân ñaàu cuûa moïi ngöôøi, nhöng maø khi chuùng ta höôûng nhieàu caùi phaàn ñoù, thì caùi ñoù cuõng ruùt cho chuùng 
ta tieán leân caùi giôùi ôû treân kia. Cho neân caùi tröôïc ôû beân treân laø caùi thanh cuûa chuùng ta, chuùng ta tieán laàn 
leân tôùi ñoù. 

Hoài tröôùc oâng Tö coù noùi raèng oång ñi qua baûy laàn cheát trong moät ñeâm. OÅng thaáy Ñöùc Phaät ñöùng 
beân kia, moät ñoáng löûa ñang chaùy maø phaûi vöôït qua ñoáng löûa ñoù môùi gaëp ñöôïc Ngaøi, nhöng maø caùi taâm 
oång nhöùt ñònh phaûi theo Ñöùc Phaät. OÅng thaáy caùi huyeàn dieäu cuûa Ñöùc Phaät ñaõ naâng ñôõ oång, dìu daét oång 
vaø naâng ñôõ töø theá gian leân tôùi thieân ñaøng, thì oång coøn chuùt ñænh ñoù taïi sao oång khoâng qua? OÅng cöông 
quyeát qua, nhaûy voâ ñoù thì noù chaùy khoâng coøn caùi gì heát, coøn moät chuùt xíu thoâi, roài moät chaäp noù huôøn 
hoàn trôû laïi noù dieän kieán Ñöùc Phaät, caùi aûnh höôûng ñoù. Sau ñoù Ngaøi coøn ñi tôùi nhöõng nôi khaùc nöõa, qua 
nhieàu choã phong ba baõo taùp nhöng maø Ngaøi cuõng phaûi vöôït qua ñeå tieán theo cho noù kòp thôøi. Luùc ñoù 
caùi baûn theå ôû theá gian naøy noù cöù khoø khoø... khoø khoø... maø keâu khoâng coù daäy ñöôïc. Roài cuoái cuøng ñoù, 
môùi ñaây, Ñöùc Phaät æa roài ñöa oång ñoå, oång cuõng ngoài oång aên luoân. Taïi sao oång aên cöùt oång thaáy söôùng, 
oång heát beänh, oång thaáy nheï nhaøng? Hoûi taïi sao con choù noù aên cöùt cuûa con ngöôøi noù thaáy laø caùi muøi vò 
ngon? Ñoù! chuùng ta phaân caùi nheï vôùi caùi naëng, chuùng ta ôû giôùi naëng chuùng ta höôûng caùi phaàn ñoù chuùng 
ta cho laø cao, nhöng maø sau naøy chuùng ta ñi töông ñoàng roài thì khoâng coøn höôûng noù nöõa. OÅng aên ñöôïc 
caùi ñoù veà oång thaáy khoûe. 

- Hoûi chöù: “Ñi ñaâu naûy giôø?” 
- Ñi aên cöùt chöù ñi ñaâu! 
- Noùi chuyeän... oâng naøy tu sao OÂng Phaät laïi cho aên cöùt? 
OÅng noùi: 
- OÂng Phaät cho tui aên cöùt OÂng Phaät, tui heát beänh, oång æa toâi thaáy noù gôùm quaù... 
Nhöng maø khoâng, caùi ñoù laø caùi thöû thaùch xem loøng mình coù cöông quyeát khoâng? Mình thaáy mình 

muoán tu theo Phaät nhöng maø gaëp caùi thöû thaùch mình coù cöông quyeát khoâng? Neáu chuùng ta khoâng 
cöông quyeát chuùng ta khoâng tieán ñöôïc. 

- Hoûi, baây giôø chuùng ta aên caùi gì ñaây? 
- Ñöøng coù töôûng laø chuùng ta aên sang laém. Taát caû chuùng ta ñeàu aên cöùt! 
- Noùi sao kyø vaäy? 
- Phaân Thaàn Noâng... ñoà naøy kia kia noï, thì cuõng phaân boùn khoâng, roài noù sanh ra caùi naøy, caùi kia, 

caùi noï... 
Chuùng ta aên roài chuùng ta æa, roài cuõng laøm nhö vaäy, thay thay ñoåi ñoåi cuõng coù baáy nhieâu ñoù thoâi. 

Nhöng maø cheâ, hoûng chòu. Noùi tôùi ñoù noù ñoåi maïng. AØ... khoâng chòu, nhöng maø thaät, coù thuùi môùi coù 
thôm, coù thôm môùi coù thuùi. ÔÛ theá gian naøy caùi nghòch caûnh cuûa caùc baïn cuõng vaäy nöõa, caùi thöû thaùch 
cuûa caùc baïn, caùi noäi taâm cuûa caùc baïn cuõng baáy nhieâu ñoù. Caùc baïn thaáy roõ raøng khoâng? AØ... Chuyeän 
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naøy tôùi chuyeän kia, chuyeän kia tôùi chuyeän noï, chuyeän oan öùc, noùi taàm baäy taàm baï, chuyeän mình khoâng 
coù cuõng bò ngöôøi ta ñoàn ngöôøi ta noùi, hoûi caùi ñoù coù töùc khoâng? 

Nhöng maø chuùng ta ñi trong caùi loøng tin töø bi baùc aùi cuûa Ñöùc Phaät. Chuùng ta cöù ñi tôùi, tieán tôùi, roài 
noù giaûi quyeát, tieán tôùi roài noù giaûi toûa taát caû nhöõng caùi phöùc taïp ñoù. Coøn neáu caùc baïn khoâng chòu, caùc 
baïn thuït luøi thì caùc baïn oâm laáy caùi ñau khoå ñoù. Nhöng maø caùi söï ñau khoå noù giaûi quyeát cho baïn gì 
khoâng? Khoâng ñöôïc caùi gì heát, roát cuoäc noù coøn ñau khoå theâm, baän roän theâm. Coøn chuùng ta vui veû chaáp 
nhaän ñoù laø vieäc thöû thaùch ñeå chuùng ta tieán tôùi Ñöùc Phaät, thì chuùng ta khoâng coù chaáp caùi ñieàu ñoù, tieán 
tôùi söï töø bi baùc aùi thì chuùng ta phaûi thanh loïc taát caû nhöõng caùi tröôïc ôû tröôùc maët chuùng ta, cöù tieán tôùi ñi 
coi thöû noù laøm theá naøo? Roát cuoäc roài noù giaûi quyeát heát. 
 

THÔ 
Ñaïi Hoäi Quoác Teá kyø 23 taïi Hawaii 
 
  Ngaøy 1-9-2004    

Chuùc möøng Ñaïi Hoäi 
Tình Trôøi Taän ñoä. 
Thaày vaø Ñaïo höõu. 
Chung Thuyeàn chung loái. 

 

OÂi duyeân toát laønh.! 
Baït ngaøn döøa xanh 
Töng böøng treân Bieån. 
Thaùi Bình trong xanh. 
Bieån laëng Bieån eâm. 
Minh Chaâu xuaát hieän. 
Keàm taâm ñònh trí. 
Thaáu tri dieäu huyeàn. 

   

Ñuùc Thaày taän ñoä. 
Voâ Vi moân ñoà. 
Vöôït qua Bieån meâ. 
Trôû veà nguoàn coäi. 

 Minh Nghóa BHH ngaøy 8-7-2004 

               ==== 

       ÑÖÔØNG TU 

Moãi ngaøy roài laïi moãi ngaøy qua 
Phaùp Lyù Voâ Vi caøng maën maø 
Ñoäi naéng ñoäi möa luoân daán böôùc 
Ñaïp söông ñaïp gioù vöôït phong ba 
Soáng ñôøi moãi luùc moãi ñôn giaûn 
Hoïc Ñaïo moãi ngaøy moãi thaêng hoa 
Nheûn mieäng cöôøi vui cuøng theá tuïc 
Ñaïo ñôøi goùi goïn trong loøng ta. 
            TIEÅU LONG.( HCM, 27-06-2004) 

 
                VÖÔÏT XUYEÂN 

 
Nhôù laïi ngaøy naøo soáng kieáp ngheøo 
Roái trí ñeâm naèm buïng heùo queo 
Taâm can böïc boäi sanh nhieàu chuyeän 
Gaëp ñöôïc Minh Sö phaûi gaéng cheøo 
Qua soâng vöôït nuùi loøng kieân nhaãn 
Tröïc chæ minh taâm thaúng moät leøo 
Haønh trình trôû laïi veà Thieân giôùi 
Höôûng phöôùc Trôøi ban soáng chaúng eo. 
 
Ñaïo Lôùn trong taâm hôûi baïn hieàn 
Höôùng ngoaïi meâ traàn chaúng ñöôïc yeân 
Tình Trôøi soáng ñoäng trong thieàn giaùc 
Nieäm Phaät quaân bình thöùc vöôït xuyeân 
Nöông traàn laäp haïnh gieo maàm gioáng 
Thoï phaùp chôn truyeàn Phaät Vó Kieân 
Khoâng meâ khoâng chaáp khoâng hình daïng 
Caûnh saéc taâm hoøa chaúng ñaûo ñieân 

        TÑ. BÖÕU HOØA, 20-06-2004 
         NGUYEÃN HIEÀN 
                   ==== 
              TU ÑIEÅN 
 
Goùp yù tình thô ñeå hoïc baøi 
Chôù Ñeä naøo ñaâu daùm noùi taøi 
Coâng phu Phaùp Lyù tuøy duyeân chuyeån 
Di Ñaø truï ñaûnh môùi khoûi sai 
 
Duïng Ñieån tu haønh söûa nghieäp taâm 
Lôïi duïng an thaân taïo sai laàm 
Ñieån Taâm leân xuoáng trong nhaùy maét 
Caån thaän ma tình laïc höôùng taàm 
 
Hoïc Ñaïo trong taâm ngoä yù lôøi 
Taät xaáu tieâu tröø chaúng toán hôi 
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Coâng phu Maät Nieäm taâm hoøa caûnh 
Ñeïp Ñaïo thanh ñôøi Ñieån chaúng vôi 
 
Soi Hoàn thaáy Ñieån rôi nhö tuyeát 
Hieåu thaáu tình ngöôøi chaúng ñaáu tranh 
Kieân trì Nieäm Phaät qui Thanh Ñieån 
Töï giaûi thaân taâm soáng maïnh laønh. 
            TÑ. BÖÕU HOØA, 17-06-2004 
             NGUYEÃN HIEÀN 
           ======== 
            Nhôù  Thaày 
 
Hoà Gia vaéng boùng choán ngöôøi thöông. 
Coû caây hoa laù ñuû saéc höông. 
Ngay choã naøy ñaây Thaày giaûng Phaùp. 
Giôø ñaây ngô ngaån nhôù vaø thöông. 
Chieàu daàn gioù loäng buoàn man maùc. 
Caùch trôû AÙ, AÂu maáy daëm ñöôøng.? 
Ra coång coøn vöông bao noãi nhôù. 
Beõ baøng ñeä töû vaéng Thaày Löông. 
        Minh Nghóa BHH ngaøy 9-7-2004 
             ======= 
        Thieàn Vieän Taâm Linh Töï C öùu  
 

Ñaïo höõu haønh höông vieáng Vieän Thieàn 
Vaøo saâu trong vieän töôûng  Boàng-Tieân. 
ÔÛ ñaây coâng quaû vui nhö Hoäi. 
Treû giaø thanh dieån saùng hoàn nhieân. 
Treân ñænh Thieàn Vieän troâng hoaønh traùng. 
Döôùi ñoài nhaø maùt” Coõi Trung Thieân”. 
Ñaày aép tình ngöôøi vaø taâm ñaïo. 

Hoùa hoaèng chôn phaùp lyù hoøa Thieân. 
       Minh Nghóa BHH 20-7-2004 
 
                      ===== 
         CÔ TUYEÅN CHOÏN   
Hoa Long muoán döï phaûi daày coâng. 
Son saét thuûy chung vaãn moät loøng. 
Chaùnh Phaùp chuyeân caàn minh dieäu lyù. 
Beàn taâm vöõng chí döï Hoa Long. 
Hoa Long Ñaïi Hoäi ñaõ gaàn ñeán.. 
Só töû döï thi phaûi thöïc loøng. 
Moät kieáp tu haønh coâng cöïc khoå. 
Haäu ngaøy Beán Giaùc môùi kòp ñoø..ø. 
Minh Nghóa BHH ngaøy 22-7-2004 
                  ======= 
                     TÆNH TAÏI 

THAÊNG HOA TAÂM THAÀN 

PHOÙNG VAØO THÖÏC TAÏI  

TÖÏ DO TRÔÛ VEÀ  

DOØNG SUOÁI TÌNH THÖÔNG  

CHAN HOØA VAÏN VAÄT  

TÖÏ TAÏI TRONG KHOÂNG  

CHAÂN KHOÂNG VOÂ TAÄN  

KHOÂNG ÑEÁN KHOÂNG ÑI  

THIEÄN DUÕNG 25-6-2004 

BAÏN ÑAÏO VIEÁT 
 

Ñaïo laø quy öôùc nieàm tin 
 

Con ngöôøi ta nhìn söï vieäc qua caùi phaøm ngaõ, qua caùi kieán thöùc thu löôïm ñöôïc haøng ngaøy, qua thaønh 
kieán cuûa xaõ hoäi, qua loøng thöông gheùt cuûa mình neân khoâng nhìn thaáy ñöôïc caùi töôøng chaân thaät cuûa söï 
vieäc neân goïi laø voâ minh. 
 
Con ngöôøi ta khoâng theå duøng caùi phaøm trí maø hieåu kinh thaùnh kinh Phaät ñöôïc. Phaûi laø ngöôøi tu thöïc 
haønh töï chöùng nghieäm môû ñaïi trí môùi hieåu ñöôïc kinh thaùnh, kinh Phaät. 
 
Thôøi ñaïi baây giôø khoa hoïc vaät chaát tieán boä vöôït böïc, ngöôøi ta quaù tin töôûng vaøo khoa hoïc thöïc nghieäm 
neân caùi gì ngöôùi ta cuõng ñoøi phaûi chöùng minh ngöôøi ta môùi tin. Khoa hoïc vaät chaát laø laáy caùi naøy ñeå cheá 
bieán ra caùi kia. Coøn Ñaïo laø khoâng, trong khoâng maø coù taát caû, Chaân Khoâng dieäu Höõu, töø chaân khoâng 
khoâng sinh ra Dieäu Höõu. Töø khoâng maø coù cho neân Ñaïo khoâng theå chöùng minh ñöôïc baèng nhöõng baèng 
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chöùng cuï theå. Caùi bieát veà Ñaïo laø töï nhieân maø bieát, bieát tröïc tieáp do coâng phu tu haønh laâu ngaøy phaùt sinh 
trí tueä. Ñaïo coù theå giaûi thích ñöôïc moïi chuyeän nhöng khoâng chöùng minh ñöôïc . Mình tu voâ vi mình ñaõ 
chöùng nghieäm ñöôïc Ñaïo laø söï nhieäm maàu, laø söï linh caûm, laø caùi bieát tröïc tieáp töï nhieân maø bieát cho neân 
Ñaïo laø qui öôùc nieàm tin. Chæ vì ngöôøi ta voâ minh maø khoâng hieåu ñöôïc Ñaïo, chöù Ñaïo ñaâu coù gì cao xa 
kyø bí, chæ vì voâ minh neân chuyeän sôø sôø tröôùc maét noùi ra khoâng hieåu vaø ñoøi chöùng minh. Ñaïo laø chæ coù 
tin maø thoâi. 

Nuoâi döôõng taám loøng tin ôû ñaïo 
Ñaïo seõ thaønh phuùc baûo voâ bieân 

Tu laø laäp phuùc tröôùc tieân 
Laäp coâng thöù ñeán tieáp lieàn laäp ngoân 

Loøng tin Ñaïo phaûi saâu nhö bieån 
Tin Ñaïo trôøi, trôøi seõ ñoä cho 

(Linh Baûo Kinh) 
 
Tham Khoâng – Phaïm Baù Toaøn 
Inala (21-07-04) 
 


