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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

Thaønh Taâm
Thaønh taâm thöïc hieän trí phaân haønh
Quaùn töôœng Trôøi cao töï cöùu mình
Quí ñaïo yeâu ñôøi taâm töï thöùc
Thaønh taâm tu luyeän roõ tieán trình
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 01/08/04 ñeán 07/08/04

Copyright 2004 by Löông Só Haèng & VoVi Multimedia Communication. 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 tieán hoùa cuûa phaàn hoàn coù gì laï?
2) Laøm sao ñöôïc khoûe?
3) Qui hoàn qui vía laø sao?
4) Hoäi tuï yeâu thöông laø sao ?
5) Löu luyeán laø sao?
6) Taïi sao khoâng nôû xa rôøi?
7) Ñoàng ñieån laø sao?
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2) Montreùal, 02-08-2004 7: 10 AM
Hoûi: Laøm sao ñöôïc khoûe?

1) Montreùal, 01-08-2004 4:15AM
Hoûi: Haønh trình tieán hoùa cuûa phaàn hoàn coù gì laï?

Ñaùp: Thöa haønh trình tieán hoùa cuûa phaàn hoàn caøng Ñaùp:
ngaøy caøng nheï vaø khoûe ra
Keä:
Gaëp nhieàu kyø dieäu ôû beân treân
Chuyeån hoaù thaâm saâu raát vöõng beàn
Kyø dieäu coõi trôøi khoâng laãn loän
Phaân minh thanh tröôïc cöùu phaàn hoàn

Thöa aên uoáng quaân bình thì seõ ñöôïc khoûe ra
Keä:
Quaân bình töï cöùu töï thaân an
Tieán hoùa thaâm saâu töï baïc baøn
Giuùp ñôõ chôn hoàn qui moät moái
Thaønh taâm hoïc hoûi tieán töø hoài

4) Atlantic city, 04-08-2004 5 : 15 AM
Hoûi : Hoäi tuï yeâu thöông laø sao ?

3) Montreùal, 03-08-2004 8: 24 AM
Hoûi: Qui hoàn qui vía laø sao?

Ñaùp : Thöa qui hoàn qui vía laø taùi laäp söï quaân bình Ñaùp:
Keä :
Hoàn vía taùi hoài töï xeùt taâm
Thaønh taâm tu luyeän chaúng sai laàm
Qui y Phaät Phaùp töï söu taàm
Keû toùc ñöôøng tô roõ sieâu aâm

Thöa hoäi tuï yeâu thöông laø vía hoàn töông hoäi
Keä:
Vía hoàn töông hoäi yeâu voâ cuøng
Maét saùng maët töôi hôùn hôû chung
Löu luyeán voâ cuøng quyeát soáng vui
Ñoàng haønh chaùnh phaùp taïo theâm muøi

5) Atlantic city, 05-08-2004 12: 50 AM
Hoûi: Löu luyeán laø sao?

6) Atlantic city, 06-08-2004 2: 43 AM
Hoûi: Taïi sao khoâng nôû xa rôøi?

Ñaùp: Löu luyeán laø khoâng nôû xa rôøi
Keä:
Khoâng nôû xa rôøi muoán soáng chung
Tình thöông voâ cuøng raát bao dung
Laâng laâng trong oùc khoâng giôø döùt
Quí töôûng Trôøi cao thaáu trieät möøng

Ñaùp: Thöa ñoàng haønh luoàng ñieån töông hoøa
Keä:
Quí yeâu thaät söï chaúng xa rôøi
Löu luyeán thaân thöông ngoä hôïp thôøi
Giaûi chaáp phaù meâ tieán döï thi
Thaønh taâm haønh phaùp höôùng veà Trôøi

7) Atlantic city, 07-08-2004 11:22 AM
Hoûi: Ñoàng ñieån laø sao?
Ñaùp: Thöa ñoàng ñieån chung haønh thì môùi coù
Keä:
Chung haønh chung tieán giaûi phaân hoøa
Thöïc hieän luaân löu khaép chuyeån hoøa
Thöùc giaùc chính mình khoâng daáy baän
Minh taâm kieán taùnh tieán töø taàng
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG
KHOÂNG NEÂN MEÂ TÍN
…Roài baây giôø noùi caùi vong noù theo ñaây thì khoâng ñuùng. Tu veà beân phaùp lyù naøy thì taát caû noù
phaûi côûi môû vaø giaûi ra chöù khoâng coù caùi gì theo heát. Ñöøng coù tin töôûng nhöõng chuyeän theo ñoù maø laøm
cho roái loaïn noäi taâm roài khoù tu haønh. Mình phaûi cöông quyeát söûa ñeå cho noù ñi tôùi, ñöøng nghe nhöõng
söï phuø hoä beân ngoaøi, nghe nhöõng thaày boùi naøy kia kia noï. Noùi thieät, chính nôi oâng thaày boùi cuõng coù
vong theo nöõa chöù khoâng phaûi laø mình coù vong theo.
Tu cöông quyeát veà beân phaùp lyù naøy cho noù môû ra ñi, roài tôùi luùc ñoù moïi ngöôøi noù ñeàu giaûi quyeát
xong, khoâng sao heát. Cöông quyeát tu thì noù môû, coøn khoâng chòu söûa thì noù khoâng ñem aùnh saùng tôùi,
roài mình cöù ôû trong caùi taêm toái, roài cöù tin töôûng ngöôøi naøy noùi moät tieáng, ngöôøi kia noùi moät tieáng, gaëp
ai cuõng noùi coù vong theo heát. Nghó laø coù caùi vong noù theo thì phaûi cuùng, cuùng thì phaûi mua caùi gì... caùi
gì... laøm lung tung heát, roài heát tieàn luoân. Cho neân nhöõng ngöôøi maø coù vaän xui luoân luoân ñi hoûi thaêm
thaày boùi naøy kia kia noï, thì thaày khoâng ñoå thöøa vieäc naøy cuõng ñoå thöøa vieäc khaùc. Nhöng coù ngöôøi naøo
tu tinh taán hoûi laïi oâng boùi thaày ñoù: “Con thaáy coù ngöôøi naøo ñöùng sau löng thaày, caùi ñoù coù phaûi caùi
vong theo thaày khoâng?” Luùc ñoù thaày cuõng “heát hoàn”, thaáy khoâng?... Khoâng bieát caùi hueä mình ñaõ môû
hay thaày ñaõ môû.
Cho neân chuùng ta khoâng coù neân tin nhöõng söï ôû ngoaøi, noù roái loaïn caøng roái loaïn theâm. Nhöõng
ngöôøi tu veà töø bi, ngöôøi ta chæ ñem caùi aùnh saùng cho mình. Mình coù caùi huyeàn naêng saùng suoát ôû beân
trong, mình coù theå côûi môû noù ra, mình naém caùi ñoù ñeå ñi tôùi ñònh giôùi thì taát caû vieäc gì cuõng giaûi quyeát.
Chöù coøn caùc baïn cöù uø ô hoaøi, toái nay noùi cöông quyeát tu phaùp naøy, mai ñi kieám thaày boùi, moát
kieám oâng leân baø xuoáng. Nhöõng phaàn ñoù noùi chuyeän naøy ñuùng, chuyeän kia ñuùng, roài moät chaäp noùi oâng
Tieân xuoáng, oâng Di Laïc xuoáng, oâng Thích Ca xuoáng... Roát cuoäc roài caùc baïn ôû trong caùi ñaàu oùc lôïi
duïng tham lam, muoán keâu nhöõng ngöôøi khoân ngoan tôùi laøm vieäc cho mình khoâng. AØ... laøm sao mình
möôùn ñöôïc? Nhöõng caùi oâng ñoù laø voâ giaù, tieàn ñaâu traû löông maø möôùn maáy oång ñöôïc? Khoâng coù neân
laøm nhöõng caùi chuyeän ñoù, chuùng ta phaûi tieán gaàn nôi Ngaøi, tieán gaàn nôi moïi söï thanh cao ôû beân treân.
THÔ
ÑAÏI HOÄI VOÂ VI QUOÁC TEÁ KYØ THÖÙ 23
(DU THUYEÀN HAWAII -2004).
----ooOoo---Naêm nay thaùng chín baïn ôi,
Thaày cho hoïc ñaïo chuyeán chôi haûi haønh,
HAWAII caûnh ñeïp, trôøi thanh,
Boùng döøa vöôït soùng, nöôùc xanh Thaùi Bình.
Du thuyeàn trang bò ñeïp xinh,
Quoác Teá Ñaïi Hoäi hôïp tình Voâ Vi.
Ban beä toå chöùc kòp kyø,
Ai ñi, ai ôû phaûi ghi danh lieàn.
Môùi tin : chaät ních khoang thuyeàn,

Ai ñaêng kyù chaäm,coù tieàn cuõng thua.
Ñaïi hoäi naøy söôùng nhö vua,
Thuyeàn nhieàu caûnh trí, chaúng thua cung ñình.
Phuïc vuï, nhaân söï ñeïp xinh,
Moùn aên, thöùc uoáng, thaám tình AÙ, Aâu.
Thaày cho höôûng ñuû saéc maøu,
Ñeå cho ngöôøi ñaïo baéc caàu Thaùnh Tieân.
Ngöôøi Tu laø keû coù duyeân.
Naêm nay Ñaïi Hoäi laø Tieân veà Trôøi.
Traïm gheù, thaéng caûnh tuyeät vôøi,
Möøng Thaày söùc khoûe : tuoåi ñôøi Taùm Hai.
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Chuùc cho Baïn Ñaïo: khoûe hoaøi,
Ñöôøng Tu mau tieán, töông lai vöõng vaøng.
Ñöùc Thaày Sinh Nhaät: baèng an ,
Nuùi Nam soáng maõi, phöôùc traøn Bieån Ñoâng.
Xöùng danh con chaùu Laïc Hoàng,
Voâ Vi Phaùp Lyù cuûa ñoàng Theá gian .
Moân Thieàn Vieät, ñeán khoa traøng,
"Tình Trôøi Taän Ñoä" Thieân Ñaøng Hawaii.
Ngaøy cuoái, mong chaúng thieáu ai!
Ñöôïc veà Phaät caûnh, Thieân Ñaøi nhaøn du.
Baáy laâu chaúng phí coâng phu,
Cuõng nhôø Thaày Toå, truyeàn töø Vieât Nam.
Ñöùc Thaày Taùm, keá ñaêng ñaøn,
HAI LAÊM NAÊM: thaúng môû ñaøng tieán thaêng.
Baïn Ñaïo, côûi troùi xích thaèng,
Xa nôi trieàn phöôïc, ma øphaêng ñöôøng veà.
Voâ Vi: xe toát, hoài queâ,
MÖÔØI NAÊM: Xaây Döïng Ñaïo veà Thieàn Ca.
Öôm maàm, Thaày roùt lôøi xa
THI THÔ Ngheä Só : Nhaïc hoa cho ñôøi!
Nguyeän caàu ñôøi heát luaân vôi,
Hai Ngaøn Leõ Boán chaân trôøi Voâ Vi
SG, 27-05-2004.
TRAÀN KIEÂN HOA.
=======
ÑEÄ TÖÛ CHAÂN TRUYEÀN !
Ñeä Töû chaân truyeàn cuûa Vó Kieân
Coá gaéng tu taâm taïo phöôùc ñieàn
Chung loøng goùp söùc ta xaây döïng
Nghieäp quaû vôi moøn höôûng caûnh Thieân
Traàn gian bieán ñoäng loøng khoâng ñoäng
Vöõng böôùc beân ta coù Baïn Hieàn
Dung hoøa hyû xaõ tình theâm ñaäm
Cuoäc soáng tuy ngheøo vaãn thaáy yeân.
NGUYEÃN HIEÀN
(Dó An, 19-07-2004)
==========
ÑIEÅN NAÊNG
Noùi Ñieån toâi ñaây cuõng ngôõ ngaøng
Luaän maõi laàn hoài thaáy baát an
Chi baèng truï Phaùp ta thaêng tieán
Ñieån thaáp hay cao cuõng chaúng maøng
Ngaøy ñeâm Nieäm Phaät cho sanh chuùng
Baûn theå an vui soáng nheï nhaøng
Moân sinh Phaùp Lyù sieâng haønh phaùp
Treå heïn ngaøy giôø phaûi leï laøng

Ñeâm ñeâm chòu khoù thu thanh khí
Xaùc hoaïi Hoàn rôøi caûnh theá gian.
NGUYEÃN HIEÀN
(Dó An, 19-07-2004)
========
ÑIEÂN. NAËNG!
Noùi ÑIEÅN nhieàu ngöôøi cuõng neå kieân,
Noùi hoaøi noùi rieát thaønh. noùi ÑIEÂN!
Cao sieâu aûo töôûng tha hoà "pheùt",
Voâ töôùng voâ hình maëc söùc "tuyeân".
Chôn lyù khoâng töôøng, meâ baùnh veõ
Ñôøi thöôøng chöa roõ, moäng Thaàn Tieân.
Tu rieát thaønh ra ñieân naëng. ñieän?
Tham duïc, saân si vaãn. hieän tieàn!
THIEÀN ÑAÊNG
(Phuù-Nhuaän, 24-07-2004)
===========
MINH TAÂM
Hieåu ñöôïc loøng mình môùi thaät tu
Haùm lôïi si meâ taïo tröôïc muø
Hoàn vaøo luïc ñaïo luaân hoài maõi
Nghieäp quaû phaân minh môùi thoaùt tuø
Tu haønh taïo phöôùc vôi moøn nghieäp
Ñaïo ñöùc töø bi xoùa haän thuø
Tu sinh Phaùp Lyù luoân taâm nieäm
Baùo ñaùp ôn Thaày ñaïo chaúng lu.
NGUYEÃN HIEÀN
(Dó An, 17-07-2004)
==========
BAÏN VAØ TOÂI
Baïn ñaïo tu haønh töï kieåm tra
Quaùn xeùt taâm ta yù chaùnh taø
Soi Hoàn tænh thöùc ñieàu sai traùi
Lyù Ñaïo duyeân traàn caûm nhaän ra
Meâ danh haïi trí gaây phieàn naõo
Chöùc Ñaïo danh ñôøi bôûi caùi TA
Khieâm nhöôøng Ñöùc Haïnh ngöôøi tu só
Toát xaáu quaân bình bieát vò tha.
NGUYEÃN HIEÀN
(Dó An, 17-07-2004)
========
ÑIEÅN QUANG

(Hoïa y vaän baøi "Ñieån Naêng" cuûa ÑH. Nguyeãn Hieàn)

Ñieån chính laø Taâm chôù ngôõ ngaøng
Ñieån maø phaân taùn Taâm khoâng an
Ñieån thöôøng truï ñaûnh luoân thaêng tieán
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Ñieån ruùt laâng laâng theá chaúng maøng
Ñieån saéc Nguõ Haønh coøn naëng tröôïc
Ñieån maøu Huyeàn Dieäu môùi nheï nhaøng
Ñieån ñöôøng leân xuoáng do Haønh Phaùp
Ñieån ñaõ khai thoâng chuyeån leï laøng

Ñieån vaøo baûn theå goïi laø khí
Ñieån hoùa Haøo Quang xuaát theá gian!
THIEÀN TAÂM
(Phuù Nhuaän, 26-07-2004)

HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN
1. Xin baïn ñaïo höôùng taâm caàu nguyeän cho Cha cuûa baïn ñaïo Traàn Minh laø Traàn Lónh töø traàn luùc 4
giôø chieàu taïi Bình Thuaän Vieát Nam vaøo ngaøy 13 thaùng 9 naêm 2004 nhaaèm ngaøy 29 thaùng 7 nam Giaùp
Thaân, höôûng thoï 75 tuoåi, ñöôïc sieâu thaêng tònh ñoä.
2. Xin baïn ñaïo höôùng taâm caàu nguyeän cho Cha cuûa baïn ñaïo Huyønh vaên Huøng laø Huyønh vaên Rôû töø
traàn taïi Sydney hoài 1 giôø chieàu ngaøy 2 thaùng 10 naêm 2004, nhaèm ngaøy 19 thaùng 8 naêm Giaùp Thaân
höôûng thoï 76 tuoåi, ñöôïc sieâu thaêng tònh ñoä.
Xin caùm ôn quyù baïn ñaïo
BAÏN ÑAÏO VIEÁT
Buổi ra mắt Thiền ca “Tiếng Trống Đại Đồng”
tại Nam California Mỹ Quốc
Một tuần lễ trước khi các bạn đạo Vô Vi miền Nam California đi dự Đại Hội “Tình Trời Tận
Độ” là lúc mà Ban Multimedia tổ chức lễ ra mắt cuốn DVD Thiền Ca “Tiếng Trống Đại Đồng” mà đã
được diễn xuất tại Sanjose trong dịp Đại Hội Đại Đồng Tu Tiến được tổ chức tại SanFrancisco hồi năm
ngoái 2003.
Thật ra theo tôi biết thì cuốn DVD Thiền ca này đã được ra mắt mấy tháng trước tại Đức Quốc
kèm theo khóa sống chung của các bạn đạo Âu Châu dưới sự hiện diện của Đức Thầy và trên ba trăm
bạn đạo tham dự.
Thật vinh hạnh cho Đức Quốc. Thầy từ Úc Châu bay sang Âu Châu rồi bay về Mỹ để dự khóa sống
chung và ra mắt thiền ca tại Philadelphia miền đông Hoa Kỳ. Nơi đây có cái chuông Big Bell mà từ lâu
đã gioùng cho bảng Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ mở đầu cho sự Tự Do và Hòa Bình của Nhân Loại
và nhất là Mỹ Quốc.
Gía maø Tieáng Troáng hoøa cuøng tieáng chuoâng thì seõ vui bieát maáy! Cuoäc haønh trình lieân tuïc cuœa
Ñöùc Thaày keå töø ñaàu naêm khi Ngöôøi gheù veà thaêm Cali roâài sang Uùc Chaâu vaø ñi qua Singapore ñeå gaëp
gôõ caùc baïn ñaïo. Ñi ñi laïi laïi vôùi tuoåi giaø maø chòu ñöïng nhö vaäy thaät laø thanh nieân cuõng khoù saùnh
baèng. Maëc bao gian lao luùc naøo thaáy Thaày vaãn dêieàm nhieân nhö khoâng. Aâu cuõng laø nhôø Ôn Treân hoå
trôï aân ñieån cho Ngöôøi.
Ñöôøng ñi khoù khoâng khoù vì ngaên soâng caùch nuùi
Maø khoù vì loøng ngöôøi ngaïi nuùi e soâng
Nhieàu ngöôøi vaãn ngaïi ñöôøng xa vì meät moœi khi chôø ôœ phi tröôøng laâu laéc. Ngöôøi chæ muoán ñem
Phaùp Lyù Voâ Vi ñeán vôùi moïi ngöôøi ñeå mong cho ai ñoù neáu coù duyeân may gaëp ñöôïc phaùp tu naøy thì
ñoù laø moùn baœo phaùp maø ñeå laøm haønh trang cho cuoâäc ñôøi. Hoâm nay ñaây, ngaøy thöù baœy 21/8/04, baïn
ñaïo nam Cali do ban toå chöùc ñaõ môøi Thaày ñeán vieáng truï sôœ Xaây Döïng VoâVi luoân tieäõn môøi moät soá
ñoâng baïn ñaïo ñeán gaëp Ñöùc Thaày ñaõ haøn huyeân taâm söï cho thoœa loøng mong nhôù.
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Tuy nhiên sau cái đau khổ là sự thức tâm để tìm về Thượng Đế. Cho nên thiền ca hiện nay cũng đã thu
hút cộng đồng Việt Nam của chúng ta nhiều nơi trên thế giới qua những lần trình diễn ở Canada (Thiền
ca Duyên Lành) hồi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ còn sinh tiền. Và ở Đức Quốc (nơi phát xuất thiền ca đầu
tiên) Rồi Philadelphia (có Big Bell). Rồi Sanjosé năm ngoái và Nam Cali hôm nay tại Orange Coast
College với sự tham dự đông đảo của cộng đồng Việt Nam.
Thật là lắm nhieâu kheâ cho Ban Multimedia mà người bầu gánh là HV, cô đã tận tụy nghiên cứu,
xây dựng, khám phá những kỹ thuật mới trong nền Văn Hóa, Nghệ thuật của nền Văn Hóa Việt Nam để
đem trình diễn cho dân chúng. Mong đem Đạo vào đời mặc bao lời khen chê thói đời. Bạn đạo Vô Vi
thật là dễ thương và dễ tính. Hể Thiền Ca thua lỗ thì xin hốt hụi chót. Đó là phát tâm mua băng để bù
đắp thua lỗ để Ban Multimedia có tiền xây dựng thiền ca mới. Phổ biến làn gió mới trong tinh thần xây
dựng Đạo Đức và Tình Thương. Đúng như ý Đạo của Đức Thầy.
Hôm nay đây ngày thứ bảy 21/8/2004 bạn đạo Nam Cali do ban tổ chức đã mời Thầy đến viếng trụ sở
xây dựng Vô Vi, luôn tiện mời một số đông bạn đạo đến gặp Đức Thầy hàn huyên tâm sự cho thõa lòng
mong nhớ.
Và dịp này có các bạn vì bận việc hoặc vì sức khỏe mà không đi dự đại hội “ Tình Trời Tận Độ “ sẽ có
cơ hội diện kiến Đức Thầy. Thấy ai cũng tươi rói như mở hội trong lòng. Có thấy một số bạn đạo ở các
nơi đến như Pháp, Canada, Đức Quốc, Monaco, Úc Châu và một số bạn ở các tiểu bang Hoa Kỳ đến
Nam Cali trước khi đi đại hội để tháp tùng cùng nhau đi cho vui. Không khí thật là vui như ngày Tết.
Ai cũng hồi hộp mong cho có ngày này. Chiều thứ bảy 21 tháng tám lạI có bửa tiệc chay mừng ngày
đoàn tụ tổ chức tại nhà hàng Bát Đạt để chào mừng Đức Thầy và các bạn đạo trước ngày ra mắt cuốn
thiền ca “Tiếng Trống Đại Đồng” sẻ trình làng tại rạp hát Robert B Moore trong khuôn viên đại học
Orange Coast của Orange County .
Sáng chủ nhật 22 tháng tám 2004 là một ngày hè thật là dể thương, bầu trời trong xanh và sáng sủa, gió
mát từ biển khơi thổi về .
“Nắng hè gay gắt độ tha vô cùng rực rở chan hòa tình thương …..
Ánh quang ban chiếu đẹp xinh. Giúp hồn thức giác tự minh lấy lòng “
Nắng Hè (Vĩ Kiên) .
Đến 2 giờ chiều là quan khách và các bạ.n đạ.o đã đến rạp hát. Các bạn đạo thiện nguyện có các bạn ở
Bắc Cali cũng về đây phụ. Trình bày các băng giảng và hướng dẩn tu thiền và những ai muốn tìm hiểu
pháp lý Vô Vi.
Các bạn thật tận tâm, phát tâm giúp VôVi, có ban ẩm thực đãi quan khách bánh ngọt, chả dò, bánh bò,
bánh ích trần rất ngon .
Quan khách và Đức Thầy cùng các bạn đạo đã vào rạp đầy đủ. Có người bồng bế cả gia đình vào xem.
Rạp hát chứa trên 900 người mà nay ngồi gần đủ, cũng có người xem một lát rồi bước ra, rồi cũng có kẻ
mới đến xem cho biết. Sở dỉ thu hút một số đông quan khách là do một vài tháng trước hội Vô Vi Nam
Cali đã đem dán các Flyer quãng cáo ở các chợ Việt Nam và gởi giấy biếu xem hát buổi ra mắt thiền ca.
Mọi người chăm chú lắng nghe buổi trình diển của các ca sĩ. MC là Anh Dũng và MaiVy. Dễ thương
nhất là cô bé Quỳnh Như (cháu ngoại chị Phán). Bé mới 7 tuổi mà đã biết trình diễn các bản dân ca với
bộ áo tứ thân và cái trống cơm nhỏ. Đây là mầm non của Vô Vi. Ước gì trong các gia đình Vô Vi tương
lai sẽ có nhiều mầm non Vô Vi như chú bé Ethan cháu ngoại của tôi mới có 2 tuổi mà đã biết niệm Nam
Mô A Di Đà Phật với sự giảng giải “Nam thập phương nam lửa Bính Đinh, Mô chỉ rỏ vật vô hình…”.
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Đó cuõng là điều mong ước của Đức Thầy và Ban Multi Media muốn đem Đạo vào đời. Qua bao năm
đem thân đi thuyết giảng khắp nơi trên thế giới, Thầy chỉ mong ban rãi pháp lý Vô Vi đề cứu người. Vì
không có gì đẹp hơn là bố thí chơn ngôn và thực hành pháp lý để giúp cho sức khỏe và lòng tự tin hướng
thượng để cho ta bớt đau khổ ở trần gian. Vì:
Đời nhiều tranh đấu
Đạo là giữ quân bình
Viết tới đây tôi nhớ lại nhà soạn kịch Shakespear của nước Anh ngày xưa đã viết nhiều vở kịch nổi tiếng
như là King Lear, Hamlet, Romeo et Juliette v..v.. để khuyến khích người đời thời đó từ hàng vua chúa
đến dân gian thức tâm làm lành lánh dử, vì hận thù chỉ đem tớ cái chết và chỉ có cái chết mới hết hận thù
trong cảnh nồi da xáo thòt. Những bản kịch này rất hay mà hồi nhỏ tôi học ở trường, đó cũng là căn bản
đạo đức nếu ta hiểu mà thức tâm tu tỉnh. Ông Shakespear cũng có ý định cải hóa xả hội thời đó nên có
lúc rạp hát của ông phải bị ngưng trình diển một thời vì đã xúc phạm đến vua chúa .
Riêng thiền ca và ban Multimedia cũng đã ra công xây dựng những bản nhạc thiền ca để mai sau nếu
phổ biến trong nhân gian may ra có nhiều người thức tâm mà tu tỉnh để tự độ và độ tha . Mặc dù hiện
nay thiền ca chưa được hưởng ứng nhiều ở quần chúng. Vì người đời quen thích nghe nhạc đời mặc dù
biết nhạc tình là ca ngợi sự đau khổ của tình yêu mà mọi người cũng thích xem và ca tụng .
Lời ca đạo đã được diễn biên và trình diễn bởi các nhạc sĩ nổi tiếng kính yêu nay đã khuất như Trầm tử
Thiêng, Duy Khánh, Hoàng Thi Thơ. Tôi xin nghiêng mình kính bái quí vị này vì trước khi vĩnh biệt cõi
đời đã để lại những bản nhạc thiền bất hủ cho bạn đạo chúng tôi. Thầy cuõng vui khi lời thơ của người
được khai triển thành nhạc qua các nhạc sĩ nổi tiếng còn tại thế như là Phạm Duy, Nhật Ngân, Trần
Trịnh, Kiều Hưng, Đức Thành v.v…và biết đâu trong tương lai còn có nhiều mầm non Vô Vi sẽ theo gót
cha ông sáng tạo những điều hay cho thiền ca như các em trong Vô Vi “Tiếng Nói Trẻ” ở Canada tự
soạn vở kịch “Tìm bạn trên Internet”. Để cuối cùng tìm ra đâu là thật đâu là giả, để rồi cùng trở về Chơn
Thiện Mỹ của Vô Vi. Các em là những mầm non còn trinh bạch chưa lắm nhiều bụi trần dễ tu tỉnh để trở
thành những người tốt. Vì người ta nói : “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” củng như “gần mực thì đen, gần
đèn thì sáng”.
Nếu các em ở trong gia đình có đạo đức thường nghe những lời dạy dỗ hay đẹp thì các em sẽ có căn bản
gia đình đạo đức. Do đó nếu đem đạo vào đời được thành tựu, đó là duyên may cho người sáng tạo củng
như kẻ nhận được. Chúng ta nên giúp tay chứ không nên chỉ ngồi đó mà khen chê châm biếm. Người tu
Vô Vi chân chánh nếu ý thức được Đời là giả tạm và thật sự muốn giải thoát chắc chắn sẽ phát tâm giúp
hết mình cho Vô Vi và không bao giờ lìa xa Thầy. Hơn nữa người tu Vô Vi không phải là kẻ “ngồi mát
ăn bát vàng” là “vô tích sự” nên chúng ta phải tiếp tay xây dựng như trụ sở xây dựng Vô Vi ở
Westminster mà Thầy đã cho tên đó.
Nói về hôm trình diển ra mắt cuốn Thiền ca thì sau đó mọi quan khách ra về sau khi đã thưởng thức
những bản nhạc thiền ca do các ca sỉ bên ngoài trình diển va các ca sĩ trong DVD như Thanh Tuyền, Ý
Lan. Nếu chúng ta nghe và mục kích sự trình diển trên DVD và chúng ta ngẩm nghỉ sẽ thấy hay vô
cùng. Cho nên sau đó cũng thấy quan khách ghé qua hàng bán DVD để mua về xem và được tặng CD
băng giảng. Sau đó nghe nói có đài truyền hình SBTN của ASIA có quay phim và phát ra cho cộng
đồng xem và Mai Vy cũng töï ñoäng viết bài cảm tưởng đăng trên báo Phuï Nöõ Dieãn Ñàn soá 247 hôm
đầu tháng 9 này ñeå noùi leân caœm töôœng cuœa mình. Xin các bạn nhôù tìm xem.
Cũng trong dịp này ban “Tiếng nói Trẽ” cũng thông báo sẽ tuyễn lựa những Mầm Non Vô Vi để sáng
tác âm nhạc, kịch nghệ hoặc ca hát để đóng góp trong phần trình diển sắp tới cho Thiền Ca VôVi. Các
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gia đình bạn đạo nào có con em xin giới thiệu tham gia để phát triển tài năng trẻ của VôVi . Và sắp tới
ngày 01/1/2005 Thiền Ca VôVi Tiếng Trống Xây Dựng sẽ trình diễn tại rạp La Mirada của city La
Mirada miền Nam California Orange County. Ước mong các bạn đạo đóng góp phổ biến cho bạn bè và
gia đình tham gia đông đủ để đem Đạo vào Đời được thành công mỹ mản.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Vĩ Kiên Phật
Vạn Vật Thái Bình
Cali 24/9/2004
Thanh Tịnh Mai
Thoâng Baùo veà Teát Voâ-Vi 2005: Ñaïi Hoäi Quang Minh Töï Thöùc
Duyên lành tự đến nơi đây học
Tự thức giao duyên các phương Trời
Học hỏi không ngừng trong động tịnh
Trì tâm tu luyện tiến hợp thời
Kính Baùi
Vó Kieân
Atlantic City, 1-10-2004
Kính thöa quyù baïn ñaïo,
Sau nhöõng giaây phuùt quyeán luyeán cuûa nhöõng ngaøy Teát Voâ-Vi “Tình Trôøi Taän Ñoä” vöøa qua taïi
Hawaii, chuùng ta laïi ñöôïc nieàm vui höôùng taâm veà Ñaïi Hoäi “Quang Minh Töï Thöùc” 2005. Ñaây laø moät
böôùc tieán treân con ñöôøng taâm linh, theo lôiøi Ñöùc Thaày, “sau Ñaïi Hoäi Tình Trôøi Taän Ñoä, moãi baïn ñaïo
ñöôïc saùng hôn moät chuùt ñeå tieán veà Quang Minh Töï Thöùc trong thaâm saâu quyõ ñaïo”.
Ñaïi Hoäi Quang Minh Töï Thöùc seõ ñöôïc toå chöùc taïi thaønh phoá Cairns, Queensland, UÙc Chaâu,
vaø cuõng laø nôi Ñöùc Thaày ñaõ choïn ñeå thaønh laäp Thieàn Vieän vaø Laøng Voâ Vi Quoác Teá. Ñoàng thôøi, Ñöùc
Thaày khuyeán khích ñaây laø cô hoäi cho chuùng ta giuùp ñôõ cô ñoà taâm linh cuûa Thöôïng Ñeá.
Cairns laø moät thaønh phoá noåi tieáng ñoái vôùi du khaùch khaép theá giôùi, vôùi khí haäu mieàn nhieät ñôùi,
traùi ngoït caây laønh gioáng queâ höông Vieät-Nam. Vuøng Great Barrier Reef vôùi baõi bieån xanh bieác, laø
moät trong nhöõng kyø quan theá giôùi maø chuùng ta ñöôïc duyeân may vieáng thaêm moät laàn trong ñôøi. Vì coù
nhieàu tieäm aên coù theå ñi boä ñeán nôi ñöôïc, neân Ñaïi Hoäi seõ coù 3 böõa côm tröa aên chung coøn buoåi saùng
vaø buoåi chieàu aên töï tuùc ñeå quyù baïn coù dòp daïo phoá Cairns vaø choïn nhaø haøng tuøy thích.
Ñaïi Hoäi Quang Minh Töï Thöùc baét ñaàu töø ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2005 ñeán ngaøy 18
thaùng 8 naêm 2005. Tieáp theo ñoù, baïn ñaïo coù theå tieáp tuïc nhöõng ngaøy vui hoäi cuøng nhau vôùi chöông
trình du ngoaïn vaøo 2 ngaøy 19 thaùng 8 vaø 20 thaùng 8 naêm 2005. Vì thaùng 8 laø cao ñieåm du lòch, vaø laø
muøa khí haäu khoâ vaø aám aùp taïi Cairns, neân raát ñoâng du khaùch vieáng thaêm. Xin quyù baïn ghi danh giöõ
choå caøng sôùm caøng toát vì sau caùc thôøi haïn ghi danh, BTC seõ khoâng baûo ñaûm coøn choã nöõa.
Öôùc mong seõ ñöôïc hoäi ngoä cuøng Ñöùc Thaày vaø quyù baïn vaøo muøa heø naêm 2005,
Thaønh thaät caûm ôn quyù baïn,
UÛy Ban Toå Chöùc Ñaïi Hoäi Voâ Vi Quoác Teá kính môøi.
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Phieáu Ghi Danh
Ñaïi Hoäi “Quang Minh Töï Thöùc”
Cairns, Queensland, Australia
15/08/2005 - 19/08/2005
(Xin ñieàn moãi ngöôøi moät phieáu, keå caû treû em)
Hoï vaø Teân (gioáng trong Passport ):
Ñòa Chæ :
Thaønh Phoá Tieåu Bang:
Ñieän thoaïi:
Thuoäc Thieàn Ñöôøng / HAHVV:
Nam [ ] Nöõ [ ] ngaøy sanh : __________

Zip code:
E-mail:

Quoác Gia:
Quoác tòch:_______________

Emergency Contact (Teân ngöôøi nhaø vaø soá ñieän thoaïi lieân laïc tröôøng hôïp khaån caáp):
Teân : __________________________________
Ñieän thoaïi :_________________________

Neáu huûy boû tröôùc ngaøy 01-05-2005, phaûi maát tieàn ñaët coïc 50 USD moät ngöôøi.
Neáu huûy boû tröôùc keå töø ngaøy 01-05-2005, leä phí Ñaïi Hoäi, khaùch saïn vaø tour seõ khoâng theå hoaøn traû laïi.
Giaù tieàn
Cho 1 ngöôøi

Ñaïi Hoäi
(5 ngaøy/4 ñeâm)

Phoøng
1 ngöôøi lôùn

Phoøng
2 ngöôøi lôùn

Phoøng
3 ngöôøi lôùn

795 USD

495 USD

395 USD

Treû em 16 tuoåi trôû
xuoáng ôû chung
Phoøng vôùi 2 ngöôøi
lôùn
195 USD

Giaù tieàn khaùch saïn tröôùc vaø sau ñaïi hoäi cho 1 ngöôøi
Ñeâm 13/08/2005
Ñeâm 14/08/2005
Ñeâm 19/08/2005
Ñeâm 20/08/2005
Ñeâm 21/08/2005
Ñeâm 22/08/2005

150
150
150
150
150
150

USD
USD
USD
USD
USD
USD

75 USD
75 USD
75 USD
75 USD
75 USD
75 USD

50 USD
50 USD
50 USD
50 USD
50 USD
50 USD

Treû em 16 tuoåi trôû
xuoáng ôû chung vôùi
2 ngöôøi lôùn mieãn
phí (toái ña 2 em
nhoû)

Tour ngaøy 19/08/2005 ñoàng giaù tieàn ngöôøi lôùn vaø treû em: 25 USD / 1
ngöôøi
Treû em döôùi 3 tuoåi mieãn phí
Tour ngaøy 20/08/2005 Ngöôøi lôùn: 36 USD Treû em 4 ñeán 14 tuoåi: 18 USD
Treû em döôùi 3 tuoåi mieãn phí
Toång coäng Leä phí (USD)
Ghi danh vaø ñaët coïc tröôùc 01/01/2005
(200 USD/1 ngöôøi + Tieàn Tour xin ñoùng heát ñeå giöõ choã tröôùc)
Ñoùng leä phí coøn laïi tröôùc 01/05/2005
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Ghi danh vaø ñoùng heát leä phí tröôùc 01/01/2005
Xin ñöôïc saép phoøng chung vôùi:
1)
2)
3)

1) Ghi danh Ñaïi Hoäi
Thôøi haïn ghi danh: tröôùc ngaøy 01/ 01/2005
Ban Toå Chöùc khoâng baûo ñaûm giaù caû aán ñònh sau thôøi haïn naøy.
Khoùa soå ghi danh : 01/ 05/ 2005 hoaëc sôùm hôn neáu heát choã
BTC seõ khoâng nhaän theâm ghi danh neáu heát phoøng taïi Khaùch Saïn Ñaïi hoäi vaø heát choã ñi chôi TOUR
tröôùc ngaøy 1 thaùng 5 2005.
BTC KHOÂNG CHAÁP NHAÄN GHI DANH TÖÏ TUÙC CHO ÑAÏI HOÄI

A- Ñaïi Hoäi 5 ngaøy/4 ñeâm
Leä Phí goàm

3 ngaøy Ñaïi Hoäi taïi Cairns Convention Centre
3 böõa côm tröa trong 3 ngaøy ñaïi hoäi
4 deâm khaùch saïn : nhaän phoøng (check-in) chieàu thöù hai 15/ 08/ 2005 vaø traû phoøng (check-out )
saùng thöù saùu 19/ 08/ 2005

Vì khoâng coù khaùch saïn lôùn taïi Cairns, Baïn ñaïo ñöôïc chia ra ôû trong 3 khaùch saïn Cairns International,
Hilton Cairns vaø Pacific International theo thöù töï ghi danh. Giôø nhaän phoøng (check-in) : 2 PM Giôø traû
phoøng (check-out): 11 giôø tröa
Quyù baïn ñaïo naøo caàn ôû theâm ngoaøi nhöõng ngaøy neâu treân, xin vui loøng lieân laïc vôùi BTC caøng
sôùm caøng toát.

B- Tour 1
Leä Phí goàm
Tour troïn ngaøy thöù saùu 19/08/2005: Tham quan thieàn vieän Quoác Teá vaø Laøng Voâ-Vi vaø du ngoaïn
thaêm Kuranda Markets (treân nuùi), taém bieån taïi Port Douglas (aên uoáng töï tuùc).

C- Tour 2
Leä Phí goàm
Tour troïn ngaøy thöù baûy 20/08/2005: Ñi thuyeàn ra ñaûo GREEN ISLAND laø moät trong nhöûng kyø
quan theá giôùi, taém bieån, daïo treân ñaûo (aên uoáng töï tuùc).

Löu yù :
1- Baïn ñaïo ñi Tour xin ghi roõ soá ngaøy ôû theâm trong Khaùch Saïn Ñaïi Hoäi ñeå giöõ choã tröôùc.
2- Vì soá phoøng 3 ngöôøi coù giôùi haïn, BTC seõ öu tieân daønh choã cho quyù baïn ñaïo ghi danh
vaø ñoùng tieàn coïc sôùm.
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3- Xin Quyù baïn ñaïo ñoùng heát tieàn tour khi ghi danh giöõ choã, vì soá choã coù giôùi haïn, nhaát laø
tour taïi ñaûo GREEN ISLAND treân chieác taøu daønh rieâng cho Voâ-Vi.
Trong tröôøng hôïp heát choã treân thuyeàn Voâ-Vi, baïn ñaïo ghi danh Tour Green Island phaûi di
chuyeån treân chieác thuyeàn daønh cho du khaùch thöôøng.

2) Ñoùng leä phí
Haïn choùt ñoùng heát leä phí : 01/ 05/2005
Baïn ñaïo ghi danh vaø huûy boû tröôùc ngaøy 1 thaùng 5 phaûi maát tieàn ñaët coïc 50 USD moät ngöôøi. Keå töø
ngaøy 1 thaùng 5 naêm 2005, leä phí Ñaïi Hoäi, khaùch saïn vaø tour seõ khoâng theå hoaøn traû laïi.
Treû em 16 tuoåi trôû xuoáng phaûi ôû chung vôùi 2 ngöôøi lôùn (2 ngöôøi lôùn ñoùng tieàn giaù ngöôøi lôùn phoøng 2
ngöôøi) neáu khoâng phaûi traû giaù ngöôøi lôùn.

Caùch ñoùng leä phí :
Taát caû leä phí tham döï Ñaïi Hoäi xin traû baèng DOLLARS Myõ ($US)
International Money Order [ ] Postal money order [ ] hay Cashier’s check

Ñaët coïc 200 USD cho leä phí ñaïi hoäi : tröôùc 01/ 01/2005
Ñoùng leä phí coøn laïi

: tröôùc 01/ 05/2005

Xin ñoùng heát tieàn TOUR khi ghi danh ñi TOUR.
3) Lieân laïc Ghi danh Ñoùng Leä Phí
Baïn ñaïo taïi Myõ, UÙc Chaâu, vaø AÙ Chaâu:
Money Order hay cashier’s check xin ñeà teân: VoVi Friendship Association of Northern California
vaø göûi veà ñòa chæ:
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA
Tel: (530) 589-6972 Email: maioro@yahoo.com
(Rieâng baïn ñaïo ôû UÙc muoán ghi danh vaø ñoùng tieàn leä phí baèng UÙc Kim xin lieân laïc tröôùc vôùi Mai
Nguyen – email maioro@yahoo.com)
Baïn ñaïo taïi Canada:
Money Order hay cashier’s check xin ñeà teân: VoVi Association of Canada
vaø göûi veà ñòa chæ:
Phan Cao Thaêng
7021 Louis Hebert Apt 1C,
Ville Lasalle, Quebec H8N 3E9, Canada
Tel: (514) 367-3961 Email: aphancao@videotron.ca
Baïn ñaïo taïi AÂu Chaâu:
Xin ghi danh vaø ñoùng tieàn cho anh Dominique vaø göûi veà ñòa chæ:
Dominique Santelli
Thieàn Vieän Quy Thöùc
220 Le Senaillet, 74500 Publier, France
Tel: (0)(4) 50 70 83 55 Email: santelli.dominique@wanadoo.fr
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