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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

Minh Taâm
Minh taâm phaân laàn qui gieàng moái
Tieán hoùa thaâm saâu tieán töø hoài
Giaœi toœa phieàn öu töï giaùc taâm
Trieàn mieân nhaäp ñònh phaùp phaân huyeàn
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 15/08/04 ñeán 21/08/04

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) Nguyeân khí laø sao?
2) Tieán hoùa laø sao?
3) Thanh töø ñaâu ñeán ñaâu?
4) Thanh cao laø sao?
5) Dính daáp laø sao?
6) Laøm sao thaáy ñöôïc söï lieân heä?
7) Taïi sao lieân tuïc ñoäng?
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1) Atlantic city, 15-08-2004 6: 15 AM
Hoûi: Nguyeân khí laø sao?

2) Atlantic city, 16-08-2004 4: 32 AM
Hoûi: Tieán hoùa laø sao?

Ñaùp: Thöa nguyeân khí laø vun boài söï tieán hoùa
Keä:
Thöïc haønh tieán hoùa töï mình minh
Giaûi trí phaù meâ cuøng tieán hoùa
Tueä giaùc khai minh tình ñaït ñaïo
Caûm minh thieân ñòa chuyeån thaáp cao

Ñaùp: Thöa tieán hoùa laø thay ñoåi töø oâ tröôïc tôùi
thanh cao
Keä:
Khoå cuøng tieán hoùa töôûng tôùi thanh
Trôøi cao khoâng phuï ngöôøi ñau khoå
Ñieån giôùi ban ôn töï tieán voâ
Giaûi toûa saân si nguyeän nam moâ

3) Atlantic city, 17-08-2004 4: 43 AM
Hoûi: Thanh töø ñaâu ñeán ñaâu?

4) Atlantic city, 18-08-2004 9: 05 AM
Hoûi: Thanh cao laø sao?

Ñaùp: Thöa thanh laø töø trung taâm boä ñaàu trôû leân
Keä:
Ñieån taâm xuaát tieán tôùi voâ cuøng
Chuyeån tieán voâ cuøng töï giaùc tung
Ñieån giôùi phaân minh töø thanh tröôïc
Khai thoâng töï thöùc tieán tôùi thoâng

Ñaùp: Thöa thanh cao laø khoâng coù dính daáp ñeán söï
oâ tröôïc
Keä:
Minh taâm kieán taùnh töï thanh hoøa
Chuyeån thöùc taâm linh töï böôùc qua
Giaûi tieán vía hoàn qui moät moái
Thaønh taâm tu tieán chaúng coøn ma

5) Atlantic city, 19-08-2004 7: 14 AM
Hoûi: Dính daáp laø sao?

6) Atlantic city, 20-08-2004 7: 40 AM
Hoûi: Laøm sao thaáy ñöôïc söï lieân heä?

Ñaùp: Thöa dính daáp laø luoân luoân coù söï lieân heä
Keä:
Lieân heä lieân hoài tieán tôùi coâng
Qui nguyeân ñöôøng loái chung chôn loøng
Tình Trôøi soáng ñoäng töï khai thoâng
Giaûi quyeát taâm thaønh qui moät moái

Ñaùp: Thöa söï lieân heä lieân tuïc ñoäng
Keä:
Lieân heä lieân tuïc ñoäng chuyeån lieàn
Daãn sai ñöôøng loái ñoäng trieàn mieân
Khoù thoâng khoù ñaït khoù tham thieàn
Ñoäng loaïn traêm chieàu chuyeån khoù yeân

7) California, 21-08-2004 3: 50 AM
Hoûi: Taïi sao lieân tuïc ñoäng?
Ñaùp: Thöa taïi vì nghieäp löïc quaù nhieàu
Keä:
Nghieäp löïc lieân tu chuyeån tieán ñoäng
Trí taâm baát oån töï khai voøng
Nhaân gian ñau khoå laïi khoâng thoâng
Taâm ñoäng khoâng tònh vì nghieäp löïc
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG
CAÙI CÖÔØI CUÛA ÑÖÙC PHAÄT DI LAÏC

WWW  XXX
Ñöùc Phaät Di Laïc Ngaøi tu ñaéc phaùp roài, Ngaøi chæ bieát cöôøi. Ai hoûi tôùi ñaïo thì Ngaøi chæ bieát cöôøi
thoâi chöù Ngaøi khoâng bieát noùi gì hôn, bôûi vì Ngaøi thaáy roõ roài. Ngaøi thaáy noù haïi laáy noù maø noù khoâng
hay, noù gaït noù maø noù khoâng bieát, noù phænh noù maø noù cuõng khoâng hay, thì baây giôø Ngaøi noùi laøm sao
cho ñöôïc?! Ngaøi chæ coù cöôøi ñeå cho vui.
Neáu chuùng ta coù theå nôû nuï cöôøi haøng ngaøy nhö Ñöùc Phaät Di Laïc thì chuùng ta cuõng queân ñöôïc
caùi voïng ñoäng beân trong. Ñoù cuõng laø moät caùi phaùp ñeå daãn tieán thaâm taâm cuûa moïi ngöôøi. Cho neân
Ngaøi ñaõ ñaït phaùp, Ngaøi vui trong söï vui, cöôøi trong söï cöôøi, chæ coù baáy nhieâu ñoù thoâi. Ngaøi bieåu hieän
cho moïi ngöôøi thaáy Ngaøi laø moät caùi theå xaùc con ngöôøi, ngoài duyeân daùng vôùi caëp maét saùng tröng, vôùi
nuï cöôøi vui veû. Ñoù laø moät baøi hoïc, ñoù laø moät caùi duyeân laønh ñeå cho moïi ngöôøi töï doøm laáy hoï vaø töï
söûa, moät caùi ñaïi phaùp truyeàn baù töø bao nhieâu ngaøn naêm nay nhöng maø ngöôøi theá gian hoï khoâng hieåu,
hoï chæ ôû trong caùi tranh ñua, roài hoï ñem oâng Phaät Di Laïc ñaët ñoù, ñeå hoï thaép nhang chôi. “Toâi thaáy
oâng ñoù oång cöôøi vui neân keâu oång tôùi phuø hoä mình laøm aên khaù”. Laøm aên khaù laø khaù caùi gì? Caùi möu
moâ laán ngöôøi naøy, laán ngöôøi kia, laán ngöôøi noï môùi giaøu coù. Caùi ñoù laø nhôø oâng Phaät Di Laïc sao?
Cho neân söï sai laàm taêm toái chuùng ta ñaõ laøm quaù nhieàu, chuùng ta ñaõ laáy thoâng minh cuûa chuùng ta
lôïi duïng caùc giôùi. Ngaøy nay noù coâ ñoïng söï ñau khoå, bò raøng buoäc trong noäi taâm chuùng ta, taêm toái laïi
caøng taêm toái theâm.
Thông Báo về Chương Trình của Khóa Sống Chung Thiền - Chúc Thọ - Vui Xuân - Tân Niên và
Thiền Ca với chủ đề Tiếng Trống Xây Dựng 2004 tại California từ ngày 30/12/2004 đến 3/1/2005
Thông Báo về Chương Trình của Khóa Sống Chung Thiền - Chúc Thọ - Vui Xuân - Tân Niên và Thiền
Ca với chủ đề Tiếng Trống Xây Dựng 2004 tại California từ ngày 30/12/2004 đến 3/1/2005
1/ Đóng góp vào chương trình Khóa Sống Chung:
Thể theo sự yêu cầu của nhiều bạn đạo, ban tổ chức sẽ chú trọng nhiều về vấn đề Thiền và Tu Học trong
khóa sống chung Tân Niên. Để các bạn đạo có nhiều cơ hội đóng góp chung tu dưới mái ấm từ quang
của Đức Thầy, giúp cho chương trình sống chung được phong phú, và nói lên tấm lòng của bạn đạo
hướng về Đức Thầy, ban tổ chức yêu cầu các bạn đạo đóng góp vào chương trình sống chung thiền với
chủ đề Xây Dựng Vô Vi, Chúc Thọ, Tân Niên, Kỷ Niệm 10 năm Thiền Ca, và 25 năm Hoằng Pháp của
Đức Thầy tại hải ngoại.
Mỗi địa phương, thiền đường, hay cá nhân đến dự buổi Chúc Thọ và Sinh Hoạt Chung Thiền lần này xin
chuẩn bị một tiết mục để đóng góp cho chương trình với các chủ đề nêu trên. Đặc biệt trong khóa học
này và để mở rộng tinh thần học hỏi, chúng tôi sẽ chia ra thành nhiều tiết mục như sau: Thuyết Trình,
Hội Thảo, Diễn àn Tự Do (forum), và Văn Nghệ.
Trong phần Thuyết Trình, chủ đề sẽ là: Sức Khỏe, Tâm Linh, Dưỡng Sinh, Kinh Nghiệm Tu Học,
Kinh Nghiệm và Thành Quả Làm Sao Ảnh Hưởng Tốt Tới Người Chung Quanh.
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Trong phần Hội Thảo , chủ đề sẽ là: Ôn và kiểm soát lại Phương Pháp Công Phu, Kỹ Thuật Tu Tiến,
Thể Thao, Dưỡng Sinh, và làm sao hệ thống hóa tài liệu vô vi (audio, video, website).
Trong phần Diễn Đàn Tự Do (forum) với chủ đề: Xây dựng và Phát Triễn Vô Vi, bạn đạo sẽ cùng trao
đổi ý kiến. Thời gian sẽ tuỳ nghi từ 1 tới 2 giờ.
Trong phần Văn Nghệ đặc biệt có phần Vô Vi Idols để tuyển lựa tài năng mới và cũng là cơ hội cho các
Vô Vi trẻ đóng góp cũng như ảnh hưởng tốt tới bạn bè.
Ngày chung vui sắp tới và thời gian chỉ còn hơn 2 tháng, xin bạn đạo hưởng ứng, đóng góp, và gởi chủ
đề thuyết trình, hội thảo , VoVi Idols về cho ban tổ chức trước ngày 1 tháng 12 năm 2004 để ban tổ chức
có thể sắp xếp cho được hoàn hảo. Tiết mục hay nhất sẽ được nhận giải thưởng đặc biệt từ Đức Thầy.
Mọi chi tiết về các điều lệ tham dự về các tiết mục như Thuyết Trình, Hội Thảo, Diễn Đàn Tự Do, Văn
Nghệ vv.. kể trên, ban tổ chức sẽ xin thông báo sau.
Kính xin quý bạn ủng hộ và phát tâm xây dựng cho chương trình Sum Họp Chung Thiền ngày càng
thêm phong phú. Mọi tiết mục đóng góp cho chương trình, xin gởi email về địa chỉ sau đây:
Email: vovimedia@yahoo.com
Tel: 1-866-FOR-VOVI
Website: www.vovi.org hay www.voviweb.org
2) VẬN CHUYỂN TỪ KHÁCH SẠN ĐẾN THIỀN CA: Để giúp cho ban vận chuyển tiện đường lo
liệu, xin các bạn đạo nào cần phương tiện di chuyển từ khách sạn đến hí trường thiền ca vào ngày thứ
bảy 1/1/2005, thì nên cho ban tổ chức biết càng sớm càng tốt, bằng cách liên lạc với trưởng ban vận
chuyển:
Dương Như Tùng:
Tung_LAX008@yahoo.com
Cell Phone# (714) 715-5635.
3) ĂN ĐIỂM TÂM TẠI PHÒNG NGỦ: Trong các thông báo ghi danh, ban tổ chức có liệt kê là các
bạn sẽ có những buổi ăn nhẹ vào trưa thứ sáu 31/12/2004 & trưa chủ nhật 2/1/2005, cùng với 2 buổi
tiệc tối. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng muốn cho quí bạn đạo được dể dàng và thoải mái, nên chúng
tôi phối hợp với Hội Aí Hữu Nam Cali và các bạn đạo thiện nguyện phát tâm đưa phần ăn sáng
đến phòng cho quý bạn mỗi sáng. Phần phụ trội cho các buổi ăn sáng và một buổi ăn tối nhẹ thứ
năm, quý bạn có thể
đóng tiền cho BTC 12$ khi check-in cho việc sắp xếp các buổi ăn nói trên.
Xin chân thành cảm tạ sự cộng tác của các bạn đạo.
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái,
Thoâng Baùo cuûa Uûy Ban Xaây Döïng Thieàn Vieän Voâ Vi Quoác Teá vaø Laøng Voâ Vi Cairns
Danh saùch caùc Baïn Ñaïo ñoùng goùp vaøo quyû xaây döïng Tònh Xaù cuûa Ñuùc Thaày trong Laøng Voâ Vi Cairns
ñeå laøm Quaø Sinh Nhaät Ñuùc Thaày toå chöùc taïi Nam California thaùng 12/2004.
-Nguyeãn Nhö Hoaøng
Baéc Cali
$1000.00Myõû Kim
-Nguyeãn Thuùy Hueä
Baéc Cal
$1000.00 Myõ Kim
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-Lyù Hoàng Anh
Baéc Cali
$1000.00Myõ Kim
-Porter Ann Kim
Baéc Cali
$1000.00 Myõ Kim
-Toân â Nöõ Löông Thu
Baéc Cali
$1000.00 Myõ Kim
-Nguyeãn Duïc Tuù
Baéc Cali
$500.00 Myõ Kim
-Nguyeãn On
Baéc Cali
$1000.00 My Kim
-Traàn Trung
Baéc Cali
$1000.00 Myû Kim
-Nguyeãn Annie
Baéc Cali
$1000.00 Myõ Kim
-Traàn Long,Hoà Thò
Ngoïc Thanh
Florida
$5000.00 Myõ Kim
Danh saùch Baïn Ñaïo ñoùng goùp quyû xaâ döïng TVVVQT&LVV Cairns.
-Voâ danh Hoa Kyø
$100.00Myõ Kim
-Buøi Thò Dung
Danmark
$1000.00Myõ Kim
-Thanh Truyeàn
Canada
$200.00 Myõ Kim
-Khoång vaên Cuùc
USA
$1000.00Myõ Kim
-Chinh Chung Pham USA
$100.00Myû Kim
-Thuùy Traàn
USA
$50.00 Myõ Kim
Thaønh thaät caùm ôn Quyù Baïn Ñaïo.
UBXD/TVVVQT&LVV Cairns.
ø
Trong baûy ngaøy Ñaïi Hoäi treân du thuyeàn Pride of Aloha , chò Nguyeãn thi Xuaân An coù toå chöùc 2 buoåi
hoïp vôùi caùc Chuû Thieàn Ñöôøng khaép naêm chaâu ñeå ñoùng goùp yù kieán tìm caùch yeåm trôï taøi chaùnh cho Uûy
Ban Xaây Döïng TVVVQT&LVV Cairns.
UBXDTV ñaõ trình laïi 2 buoåi hoïp leân Ñöùc Thaày vaø ñöôïc Ñuùc Thaày chæ ñaïo ñieàu haønh Thieàn Vieän
vaø Laøng Voâ Vi Cairns.
UBXDTV xin gôûi ñeán quyù baïn ñaïo thoâng baùo nhö sau:
Hoäi chuùng toâi ñaõ coù keá hoaïch töø ñaàu :
-Ai boû tieàn ra xaây caát thì chung qui soá tieàn ñoù do Hoäi ñaûm ñöông maø thoâi.
-Chính Phuû khoâng cho pheùp chuùng toâi mua vaø baùn,taêng vaø giaûm nhö ngoaøi ñôøi ñöôïc.
Neáu caùc baïn muoán tieáp tuïc giuùp chuùng toâi hoaøn taát sôùm thì xin cho chuùng toâi bieát ñöôïc bao
nhieâu caên phoøng ôû ñoù;chung vui vôùi Thaày ñeå tu hoïc..
Nhöõng baïn ñaïo naøo ñaõ ñoùng goùp xaây Tònh Xaù cuûa mình, Hoäi chuùng toâi vaãn giöõ y nhö
cuû,tröôùc sau nhö moät.
Ngaân haøng ñaõ chaáp thuaän cho nhöõng ngöôøi trong uûy ban vay moät soá tieàn ñeå xaây Thieàn Vieän
coù teân :
Khöu Thò Phaåm , Löu Quoác Tröôøng , Voõ Anh , Ngoâ vaên Leï vaø Ñaëng Cöông Lónh.
Chuùng toâi muoán coù ñuû taøi chaùnh ñeå xaây döïng caøng sôùm caøng toát.Neáu caùc baïn muoán tieán haønh xin
lieân laïc vôùi Hoäi chuùng toâi veà ñòa chæ nhö sau:
Vovi Charitable Trust
15 Denton Av
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St Albans Victoria 3021
Australia
Phone&Fax:613-93560887 Email:voanh@optusnet.com.au
Thaønh thaät caùm ôn söï ñoùng goùp hoã trôï quyù baùu cuûa quyù Baïn Ñaïo.
Uùc Chaâu ngaøy 15 thaùng 10 naêm 2004
Uûy Ban Xaây Döïng Thieàn Vieän Voâ Vi Quoác Teá vaø Laøng Voâ Vi Cairns
Kính baùi.

Thông Báo về Việc Sang Băng
Hiện nay, một thư viện trên internet đang được thành lập để giữ gìn và phổ biến các bài giảng của Đức
Thầy, Đức Tổ Sư, và các tài liệu khác của Vô Vi. (Xin vào www.vovilax.org để biết thêm chi tiết.) Vì số
băng giảng rất nhiều, và không có nơi nào có đầy đủ tất cả băng giảng, chúng ta cần phải kết hợp nhau
để cùng xây dựng Thư Viện Vô Vi, một cách có hệ thống, thay vì riêng rẽ, thiếu phối hợp, như một số
nơi đã và đang làm.
Hội AHVV Nam California, phối hợp với Vo-Vi Multimedia Communication, xin đề nghị cách phối
hợp sau đây:
1. Database của Thư Viện đã được thành lập một phần, và hiện nay đang được phát triển cho tinh
vi, tốt đẹp hơn. Dự định trong năm tới, thư viện sẽ được dời qua một server mới, tốt và mạnh
hơn, và sẽ sẵn sàng để nhận upload băng giảng và tài liệu trực tiếp từ các nơi. Tuy nhiên, việc
sang băng (chuẩn bị tài liệu để đưa vào thư viện) có thể bắt đầu càng sớm càng tốt, vì các băng
cassette của Thầy, nhất là các băng cũ từ nhiều năm trước, đang hư dần theo năm tháng.
2. Việc sang và lọc băng được chia theo quốc gia. Có nghĩa nước nào sẽ phụ trách những cuốn
băng đã được thâu ở nước đó. Hiện tại, Hội AHVV Nam California đang phụ trách các cuốn
băng Thầy giảng ở Mỹ. Bạn đạo các nơi khác ở Mỹ, nếu có thể chia xẻ phần việc này với Nam
Cali, xin liên lạc với HAHVV Nam Cali. Xin quý bạn đạo các nơi khác cũng tự chia phần trách
nhiệm của mình. Đối với những quốc gia không thể tham gia được (chẳng hạn như Việt Nam),
chúng ta sẽ bàn bạc chia xẻ công việc sau.
3. Nam Cali đã làm được một số băng, danh sách những băng này có thể được tìm thấy ở trang Thư
Viện của www.vovilax.org. Các nơi khác xin khoan làm lại những băng có trong danh sách này.
Sau khi các nơi đã hoàn tất các băng của nước mình, quá trình bổ túc và thay thế sẽ bắt đầu, để
cải tiến chất lượng băng giảng trong thư viện cho tốt nhất.
4. Về kỹ thuật, công việc này có ba phần:
(1) sang từ cassette qua một wav file, và dự trữ ở CD. Đây sẽ là "bản gốc", hay "original";
(2) lọc (hay edit) wav file để âm thanh tốt hơn, vẫn giữ ở dạng wav file. Version này được tạm
gọi là "edited original";
(3) Chuyển thành dạng MP3 để đưa lên database.
Hai bước đầu có thể được làm ngay bây giờ nếu quý vị có phương tiện. Riêng bước (2) có thể
được làm đi làm lại khi cách lọc âm thanh được cải tiến. Và xin đợi đến khi các Tiêu Chuẩn Kỷ
Thuật do VMC ấn định được hoàn chỉnh hơn trước khi làm bước thứ (3). Chúng tôi sẽ thông báo
sau. Xin liên lạc av@vovilax.org, nếu cần biết thêm chi tiết về software và hardware.
Xin các Hội AHVV liên lạc về Hội AHVV Nam California, địa chỉ: 7622, 23rd St, Westminster, CA
92683, Tel. (714) 891 0889, Email: av@vovilax.org, để chúng ta phối hợp làm việc. Trong những dịp
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đại hội sắp tới, hy vọng chúng ta cũng sẽ có những seminar kỹ thuật để trao đổi và phối hợp cho dễ dàng
hơn. Thành thật cảm ơn.
Hội AHVV Nam California và Vo-Vi Multimedia Communication.
18 Tháng 10, 2004.
THÔ
Tham duïc - beänh taâm - cuõng döùt daàn
Nghieäp löïc töø ñaây luoân ñöôïc giaûi
Hoàn linh saùng suoát heát meâ traàn
Baèng loøng nhòn nhuïc trong hoøa caûm
Tha thöù thöông yeâu tieán boäi phaàn
Haïnh phuùc gia cang nhôø Phaùp Lyù
Trôøi thöông cöùu ñoä ñaõ bao laàn
Quyeát taâm tu tieán theo Trôøi Phaät
Môû roäng töø bi vöôït maáy taàng
Taêm toái khoâng coøn, nay thöùc giaùc
Minh taâm kieán taùnh, maõi chuyeân caàn
Ñöôøng tu roäng môû theânh thang böôùc
Tieán hoùa khoâng ngöøng nheï goùt chaân
Ñaït lyù thaáu tình soi Chaùnh Ñaïo
Tham thieàn nhaäp ñònh vöôït hoàng traàn.
Thanh-Ña, 25-07-2004
TÖ EÁCH VOÂ VI
==========
HUYEÀN THIEÂN
(Hoïa y vaän baøi: "Thieân Huyeàn" cuûa huynh Tö EÁch)
Trôøi cao ban Ñieån, ta che thaân
Daïy doã: Tham Saân phaûi heát laàn
Traàn nghieäp thaân coøn, ñôøi phaûi naëng
Dieät taâm neâ chaáp, thoaùt meâ traàn
Gìn loøng nhaãn nhuïc ta thaêng tieán
Ñaïo ñöùc gaéng lo seõ coù phaàn
Duyeân Trôøi hoäi ngoä: Voâ Vi Phaùp
Giaûi thoaùt thaân sau, seõ coù laàn
Huyeàn Thieân cao caû, xa tay vôùi.
Vöôït khoù naâng ta tieán töø taàng
Thaày daïy: "Chæ caàn khoâng laøm bieáng"
Coâng phu haønh phaùp phaûi chuyeân caàn
Hoøa ñöôïc Ñieån Quang cuøng vuõ truï
Con ñöôøng Thieân Lyù saùt beân chaân
Phöôùc ñuû, Trôøi ban Huyeàn Thieân Ñieån
Haønh giaû hoàn thaêng, thoaùt hoàng traàn.
SG, 20/08/2004
TRAÀN KIEÂN HOA

Tiễn Biệt Anh Nguyễn-Thaùi-Hưng
Anh ñaõ ra đi sớm quaù chừng
Loøng toâi thương-tiếc noùi sao cuøng !
Năm xưa Đạo Phaùp từng trao đổi ;
Thu mới đường đời ñaõ mệnh chung…
Một aùng thơ naøy xin phuùng-điếu ;
Đoâi gioøng viết tặng nhớ anh Hưng.
Trời Cao chứng giaùm loøng anh nguyện ;
Thượng-lộ bình-an, huynh-đệ cung…
Toulouse, ngaøy 16-10-2004.
Baùi bieät,
Trònh-Quang-Thaéng.
=======
ÑÖÙC TOÅ SÖ
Baïn Ñaïo taâm thaønh nhôù Toå Sö
Phaùp Lyù trao tay söûa taùnh hö
Thaân taâm söûa tieán tuøy duyeân ñaïo
Trieát lyù quaân bình chaúng thieáu dö
AÂn tình ñeä töû luoân ghi nhôù
Chöùng giaùm loøng con chaúng coù tö
Hoøa ñoàng goùp söùc cuøng huynh ñeä
Giöõ Ñaïo Thieàn tu laäp Haïnh Töø.
Phaùp Lyù Voâ Vi Ñöùc Toå truyeàn
Baïn Ñaïo taâm laønh laäp moä Tieân
Noi göông Ñöùc Haïnh ngöôøi quaân töû
Lyù Ñaïo song tu taïo phöôùc ñieàn
Ngaøy nay Phaùp Toå naêm chaâu bieát
Phaät Taùm khoâng ngöøng taïo phöôùc duyeân
Ñôøi ngöôøi moät kieáp ñöøng phung phí
Haïnh phuùc cho ai gaëp Vó Kieân.
NGUYEÃN HIEÀN
(DÓ AN, 26-07-2004)
=======
THIEÂN HUYEÀN
Tu thieàn taïo ñieån töï che thaân
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HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN
Kính xin quí baïn ñaïo höôùng taâm caàu nguyeän cho hieàn theâ cuûa ñaïo höõu Tö Tuùi, vaø cuõng laø thaân
maãu cuûa ñaïo höõu Ngoïc Aùnh, laø nöõ ñaïo höõu PHAÏM THÒ BA, sinh naêm 1941, sau moät côn beänh ñaõ
qua ñôøi vaøo luùc 14g25 ngaøy 19-10-2004 (nhaèm ngaøy 06 thaùng 09 AÂL naêm Giaùp Thaân), taïi nhaø rieângôû
xaõ Hieäp Bình Chaùnh, Bình Trieäu, Thuû Ñöùc, TP.Hoà Chí Minh, VN, höôûng thoï 64 tuoåi.
Caùm ôn taát caû quí baïn ñaïo.
Thaønh thaät phaân öu vaø kính baùo.
TÑ. Phuù Nhuaän - VN, 20-10-2004.
BAÏN ÑAÏO VIEÁT
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 23 HẠ UY DI
TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ
Trong không khí tưng bừng của ngày đại hội Vô Vi quốc tế kỳ thứ 23 được tổ chức tại quần đảo
Hạ Uy Di. Quần đảo Hạ Uy Di là một nơi thanh cao thanh lịch huyền thoại của giới quí phái sang trọng
ở thế gian. Nơi đây tập trung những đều gì mà thiên hạ mơ tưởng như là một thế giới thần tiên. Quần
đảo nầy là một nơi nghỉ mát của các bậc trưởng giả tỉ phú nhà giàu. Nghe nói Hạ Uy Di ai mà không nể,
không tưởng, không mơ, một ngày nào đó tôi sẻ đến thăm. Một quần đảo thật thơ mộng ngây thơ với
thiên nhiên ưu đải. Dân chúng sống trên đảo nầy thật hiền hoà mến thương, không khí thật thanh nhẹ
phản phất một mùi hương tuyệt diệu của khí Trời bao la đang che chở chúng ta. Tới đây hít vào một hơi
thở cũng nghe ấm cúng tận đáy lòng, không khi nào quên được sự âu yếm của Tình Trời giúp đở.
Tình Trời âu yếm nhân sinh
Giúp cho nhân loại đạt hoà thương yêu
Thương nhau gói gọn tâm tình
Tình Trời tận độ chan hoà cảm thương
Tình Trời đả tận độ nhân sinh. Tình Trời đả tận độ người tu Vô Vi, đả biết bao nhiêu người, đả
biết bao nhiêu lần mình khắc khoải trong tâm. Thầm mơ mộng tưởng sau cho con đạt được mục đích,
sau cho con đạt được những đều gì con ước mơ trong ký ức cũng như hiện tại và tương lai. Ký ức thì
mọi người đều mơ những đều gì mình muốn có và mình đả có trong kỷ nguyên Di Lạc. Hiện tại như bây
giờ mình mong sau cho mình được bình an trên bước đường tu học và mình đả có. Còn tương lai thì mọi
người ai cũng mong tưởng và ước muốn mình trở về nơi thanh cao Thiên Quốc.
Thiên Cung ngoạn mục phi thường
Có Cha có Mẹ có Thầy độ tu
Tu sau xuất khỏi thế gian
Sau nầy sẻ ngộ Phật Trời cận bên
Thiên quốc là một nơi vô cùng tráng lệ nguy nga ngoạn mục. Nơi mà Đức Thầy kêu gọi
chúng ta mau mau thực hành pháp môn đứng đắng thì sẻ có cơ hội tái hợp nhau trên Thiên Đàng. Thiên
Đàng nầy có thiệt chứ chẳng không, Thiên Đàng nầy được xây dựng từ nhiều đời, nhiều kiếp. Chỉ chờ
chúng ta dứt bỏ tánh phàm trần là có cơ hội tái sinh trong cảnh Thiên Đàng mà ân hưởng những gì gọi là
Tình Trời Tận Độ. Thiên Đàng đó ở đâu! Thiên Đàng đó nó ở trong ta và nó cũng ở ngoài ta. Và làm sau
để đạt tới Thiên Đàng! Đó là then chốt của hành giả Vô Vi.
Ngày đại hội năm nay là ngày vui vẻ trọng đại nhất của người tu Vô Vi. Vì mổi năm thì chỉ
có một lần. Một lần để gặp được Đức Thầy, một lần để được hội ngộ cùng bạn bè, huynh đệ tỉ mụi đả xa
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nhau từ nhiều kiếp, một lần để được sự ân điển của bề trên. Hôm nay mới có dịp tái hồi cùng nhau hội
ngộ trên du thuyền có Đức Thầy dẩn dắt. Không sau mà không bùi ngùi cảm động với ân đức nầy.
Không có Đức Thầy thì làm sao có sự gắn bó tình thương của huynh đệ tỉ mụi khắp năm châu. Không có
Đức Thầy chắc chúng con cũng không sao mà nhìn mặt nhau được mình là anh em, mình là huynh đệ.
Huynh đệ với nhau từ nhiều kiếp nhiều đời, chứ không phải huynh đệ một hai ngày. Đức Thầy là nhịp
cầu gắn bó chúng ta. Nếu không có Đức Thầy thì liệu huynh đệ mình ra sau. Đâu có được những ngày
ấm cúng hàn quyên tâm sự trên một chiếc du thuyền sang trọng đầy đủ tiện nghi như thế nầy. Anh thì
người Nam còn tôi thì người Bắc, anh thì người Mỷ người Âu, còn tôi thì người Hoa người Ấn, ai ai
cũng có nhiều tâm sự như nhau. Đến với nhau qua hình ảnh của Đức Thầy quí yêu.
Đức Thầy vỉ đại bao la
Chúng con như kẻ lầm đường lạc quê
Mong sau bỏ bến mê đời
Theo Thầy học đạo tầm đường về quê
Đường về quê thì đường nào cũng được. Miển là chúng con dứt khoát tu hành. Hành là
hành những đều gì Đức Thầy dạy, Đức Thầy nhắn gửi chúng con. Chúng con thật vui mừng có ngày tựu
hợp đông đủ như ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ nhất của đại hội Vô Vi quốc tế kỳ thứ 23
được khai mở tại quần đảo Hạ Uy Di. Dưới sự hiện diện 820 người đại diện 14 nước trên thế giới. Anh,
Pháp, Mỷ, Hoà Lan, Đan Mạch, Đức Quốc, Thụỵ Sỉ, Monaco, Bỉ Quốc, Gia Nả Đại, Úc Đại Lợi, Hồng
Kông, Việt Nam, v,v,. Trong không khí nghiêm trang của ngày đại hội khai mở, mọi người đều vui vẻ
đồng thinh đứng lên bái kiến Đức Thầy.
Quần hùng qui hội về đây
Chắp tay bái tạ Thiên Tôn Ngọc Hoàng
Vô Vi khai sáng đạo tràng
Qui y thiên giới chính Ngài dựng xây
Đức Thầy đả ra sức dựng xây 23 lần đại hội. Hôm nay Đức Thầy vẩn hào sáng uy nghi
trong thanh âm của ngày đại hội. Đại hội năm nay được tổ chức trên du thuyền thì cái gì cũng có đầy đủ
mọi tiện nghi. Khiến người nào mà được lên thuyền thì cũng có cái cảm giác nhè nhẹ thanh tao. Như là
bước sang thuyền Bát Nhả. Người tu đạo nghe nói thuyền Bát Nhả ai mà không thích không mê mình sẻ
được leo lên đó mà về Trời. Mà ít có ai thấu rỏ thuyền Bát Nhả đó ở đâu. Tu Vô Vi thì sẻ thấy chiếc
thuyền Bát Nhả đó nó sẻ đưa ta về Thiên Quốc, khỏi có u ơ hay tìm kiếm mơ hồ.
Thuyền đưa ta tới cảnh Trời
Ngao du ngoạn cảnh Tình Trời chuyễn xoay
Siêu nhiên cấu trúc siêu hình
Tình Cha tình Mẹ tình Thầy mến thương
Đức Thầy mến thương của chúng con, chúng con có cơ hội về đây ân hưởng những gì mà
Trời đả ban. Trong không khí thật là nghiêm trang ấm cúng thì đoàn lân Quang Minh cung kính đón
mừng Đức Thầy trong nhịp trống kêu vang. Khiến không khí của hội trường trở nên hồ hởi phấn khởi để
tiếp rước Đức Thầy. Đức Thầy vẩn âu yếm điềm nhiên xoè hai bàn tay hào quang thanh nhẹ chào đón
các bạn đạo từ năm châu trở về. Mọi người ai cũng cung kính chào Đức Thầy và yên vui khi được nhìn
thấy Đức Thầy vẩn vui vẻ hồn nhiên và sống động. Dưới sự thanh nhẹ của ngày tết Vô Vi, mọi người ai
cũng hoan hỉ, nhìn nhau, nhìn Đức Thầy mà cảm động vô biên. Không biết nói sau chỉ cầu mong ơn trên
ban cho Đức Thầy có sức khoẻ sống lâu cùng nhau tận hưởng những gì Trời ban rải cho chúng con. Kế
đó thì Đức Thầy tuyên bố khai mạc đại hội. Bạn đạo sống xa nhau cả năm dài, cũng có bạn sống xa Đức
Thầy mấy chục năm hôm nay có dịp tâm tình, thì mọi người ai cũng có nguyện vọng ước muốn tâm tình
với Đức Thầy qua ngày tết Vô Vi.
Vô Vi tết đến tưng bừng
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Anh em hội hợp hàn quyên tâm tình
Năm nay Trời độ chúng mình
Giúp cho bạn đạo mọi người thoát thân
Tết Vô Vi năm nay được mang tên là Tình trời Tận Độ. Nên bạn đạo nào được vinh hạnh
lên tâm tình. Ai nấy cũng không sau quên được ơn Đức Thầy tận độ cho mình và cho gia đình. Bạn đạo
đả bài tỏ tâm tình, đả thoát qua khỏi nạn tai hay bệnh hoạn hiểm nghèo. Không riêng gì những bạn đạo
được lên tâm sự cùng Đức Thầy những tai nạn được bề trên cứu thoát. Mà hầu như ở dưới hội trường ai
ai cũng có tâm sự được bề trên cứu thoát trong giai đoạn nầy. Giai đoạn nầy là giai đoạn quyết liệt của
hồng trần, của ngũ hành vận chuyển trong nguyên lý càn khôn. Khiến cho mọi người, mọi gia đình, mọi
quốc gia tất cả đều sống trong cảnh điêu linh trong cơn khảo đảo của càn khôn vận chuyển. Mai phước
gặp được Đức Thầy, mai phước gặp được pháp lành mới có ngày Tình Trời Trời Tận Độ hôm nay. Chứ
không là đời chúng con, còn phải bơ vơ từ bao muôn kiếp nửa mới tái hội cùng Đức Thầy. Ân đức nầy
không sau mà diển tả hết, không biết lấy gì xứng đáng để đền tạ đức ân sâu.
Ân Thầy sâu thẳm thâm sâu
Chúng con không thể đền ơn bằng vàng
Mong sau tu nguyện góp phần
Con đường chánh giác thực hành trong tâm
Mọi người ai cũng thương Thầy quí Thầy mà không biết nói sau. Chỉ biết âm thầm, thầm
tu, thầm tiến. Mong sau có cơ hội đền ơn Đức Thầy. Và ngày lể được kết thúc trong bầu không khí tươi
vui của ngày xuân Trời đầm ấm. Buổi chiều thì sinh hoạt tự do và đi tua tắm biển cùng Đức Thầy.
Đi tua tắm biển cùng Thầy
Ai ai cũng thích cũng vui với Thầy
Quên đi những buổi khổ ngày
Cùng tu cùng tiến cùng về quê xưa
Sáng thì sinh hoạt, trưa thì tắm biển. Chiều thì ăn uống trong nhà hàng sang trọng vui chơi
đàm đạo với bạn hiền. Tối thì ngắm trăng làm thơ dạo bước thật là vui. Chỉ có tu mới có giây phút tuyệt
diệu nầy. Chứ hồi đó chưa tu muốn có một giây phút thần tiên thanh nhẹ như thế nầy thì làm sao mà có.
Ánh trăng rọi xuống bong thuyền
Khiến cho lử khách bàn hoàn với trăng
Mênh mong trên biển dịu hiền
Sau mà vắng lặng thanh âm của hồn
Trong không khí vắng lặng của đêm trăng trên thuyền thì cái hồn của mình nó cảm thức
du dương một âm điệu trầm lắng trong cỏi thanh tịch nhẹ nhàng.
Đêm về vạn vật lắng êm
Ánh trăng toả xuống dương trần đẹp xinh
Vi vu trên vạn bước đường
Nhớ Thầy nhớ bạn khóc thầm vấn vươn
Bây giờ ngồi đây vẩn nhớ Đức Thầy nhớ bạn, chứ làm sau mà quên được những ánh mắt
hiền hoà trìu mến của người tu Vô Vi, làm sau mà quên được những giây phút tuyệt diệu hửu tình nầy.
Trong khung cảnh có Trời, có Đất, có Cha, có Thầy, có Đạo và có bạn hiền thân bằng quyến thuộc
chung quanh. Quang cảnh nầy sao mà ấm cúng và xa lạ. Ấm cúng là nó không bao giờ rời xa ta một
phút giây nào khi mình nghỉ tới. Mà nó cũng xa lạ, cũng là mới có đây sao mà lại mất. Dư âm nầy vẩn
còn mải, vẩn còn nuối tiếc ở trong ta đời bất diệt. Ai cho ta cái dư ảo nầy ?. Có phải chăng đấng tạo hoá,
có phải chăng Đức Thầy quí yêu của chúng ta. Đả đem lại cái tâm hồn thánh thoát du dương.
Du dương thánh thoát bên đường
Đường về thiên giới có đường trải hoa
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Trên không dưới đất một đường
Hoa thơm ngàn sắc rưới tươi tâm hồn
Trên thuyền đêm về tổ chức rất nhiều show ca múa ảo thuật sống động giúp vui cho mọi
từng giới già cũng như trẻ không thiếu gì cảnh vui chơi.
Qua đến ngày thứ hai của đại hội, thì ban tổ chức lại chia nhóm tu học cho 12 nhóm. Để
bạn đạo khắp năm châu có dịp trau đổi tinh thần học hỏi cho nhau qua nhiều khía cạnh của mổi cá nhân.
Nhóm nào cũng có đại diện hướng dẩn, người Anh, người Pháp, người Hoa, người Việt, ai ai cũng có
tinh thần đóng góp cho chung. Đề tài tu học năm nay mà Đức Thầy giao cho hành giả Vô Vi là “ Chơn
lý là gì ?.
Mười hai nhóm tu học chia nhau khai thác đề tài trên rất sôi nổi. Hầu như mọi người ai ai
cũng nhận được chơn lý là gì! Chơn lý là sau từ nơi Đức Thầy giảng giải! Mà Đức Thầy đả bỏ nhiều
công sức dạy dổ cho chúng ta bao nhiêu năm. Chơn lý đâu có ai mà giảng giải nổi ngoài trừ đấng tối
cao. Câu nói nầy đả có ghi trong kinh sách từ nhiều năm. Vì trước đây mọi người ai cũng tưởng, ai cũng
nghỉ, cũng cho rằng chỉ có giáo phái mình mới học được chơn lý mà thôi. Không ngờ hôm nay ngày này
chơn lý được Đức Thầy Lương Sỉ Hằng giảng giải từ mọi khía cạnh. Từ hạt cát cũng là chơn lý. Tại sau
từ hạt cát nó cũng là chơn lý. Vì sự thật là sự thật, không có gì thay đổi nó. Người mà thấy được chơn lý
thì họ thấy hạt cát cũng chứa đựng cả càn khôn vủ trụ luôn. Tại sao! Nếu không có cát thì lấy gì anh
đứng, anh xây nhà anh ở, và nếu không có hạt cát thì lấy gì anh sống anh ăn. Mà trong giới truyền đạo
họ nói. “ Ta sanh ra từ cát bụi và Ta sẻ trở về cát bụi “. Nói tới đây là chỉ chứng minh có một phân nửa
của phần chơn lý mà thôi.
Nếu mà người thấy được toàn thể của chơn lý của hạt cát từ đâu mà ra. Thì tôi nói nó chính
là ánh sáng hào quang ở bên trên chuyển xuống thế gian. Nghe tới đây thì hết hồn liền! Tại sao mà tôi lại
chứng minh khẳn định nó là hào quang ánh sáng. Dạ thưa! Nếu mà không có ánh sáng hào quang ở bên
trên chuyển giải xuống thì lấy đâu có hạt cát. Rồi từ hạt cát biến thành cái cây, cái ly, chiếc xe, máy bay,
con bê, con chó, người, ma quỉ, thánh tiên Phật, tới Phật rồi còn phải tu thêm lên một giới nửa là Tiểu
Thượng Đế để hợp nhất cùng Đại Linh Quang. Tới đây cái giới nầy thì người ta mới chưng hửng thêm
một lần nửa, ngoài Phật ra thì còn Tiểu Thượng Đế nửa. Còn về hạt cát đó từ đâu mà ra, từ đâu mà có,
có mấy ai được biết. Nó từ cặn bả của thanh quang chuyễn giải đến trong sự trần trược của thế gian. Thế
gian chỉ mượn tạm bợ cái thanh quang của hạt cát đó mà sống. Sống trong hạt cát, ở trong hạt cát và chết
trong hạt cát. Rồi tưởng lầm và cho lý thuyết mình đúng rồi nói “ Ta sanh ra từ cát bụi và ta sẻ trở về
cát bụi “. Mà sự thật hạt cát đó nó là hào quang ánh sáng vô cùng tận mà tôi đả thưa bên trên.
Hạt cát mà có hào quang ánh sáng, không lẻ con người từ hạt cát sanh ra mà không có hào
quang ánh sáng sau ?. Muốn đạt được hào quang ánh sáng thì phải trải qua năm lớp thật thứ tự như sau.
Đó là nghe, hiểu, biết, và thấy. Thấy là ánh sáng, ánh sáng là hào quang là tầng lớp thứ năm của cái gọi
là bất khả luận bàn. Cái mà gọi là bất khả luận bàn chỉ có giới hư không mới chịu nổi thôi. Còn không
thì bị cháy hết. Tại sau nó bị cháy hết ?. Vì muốn lên tới đây đều bị khử trong hai cực của âm dương tạo
hoá. Đạt tới ánh sáng hào quang thì mới đúng là chơn lý. Chơn lý là luôn lúc nào cũng sáng và bị dập
dùi. Tại sau chơn lý mà bị dập dùi ?. Nếu chơn lý mà không bị dập dùi thì người ta đâu có phân biệt đâu
là vàng giả, đâu là vàng thiệt. Nên người nào mang chơn lý là bị đốt cháy hoài hoài để trở thành kim
thân bất hoại.
Người nào thực hiện lý chơn
Thường hay bị đốt bị hành pháp thân
Pháp thân toả sáng như vàng
Hào quang ánh sáng soi hoài trong tâm
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Tầm được chơn lý thì biết được lẻ sống nó ở trong ta và lẻ sống nó ở ngoài ta. Tầm được
chơn lý thì mới biết được thiên đàng đó nó ở trong ta và thiên đàng đó nó cũng ở ngoài ta. Tầm được
chơn lý thì mới hiểu được hạnh phúc đó là gì. Hạnh phúc đó là cái sự thật trước mắt ta. Được làm người,
được làm cha, được làm mẹ, được làm chồng, được làm vợ, được làm con,v,v.
Nhơn lành giống tốt Trời cho
Làm người biết được những điều huyền vi
Thiên cơ chuyễn giải từ thời
Cho con người hiểu luật Trời nghiêm minh
Cuối cùng của chơn lý đó là lý tưởng sống. Đạt được lý tưởng là thấy đâu đâu cũng là
biển yêu của nhân loại, biển yêu của Thượng Đế. Mọi người mọi vật đều đẹp đẻ vô biên. Chứng minh “
Vạn linh đồng nhất thể “ Nếu không có anh bác sỉ, kỷ sư thì lấy gì tôi sống và nếu không có tôi là
người bán rau bán mắm thì lấy gì anh vui. Không có ai sấu xa ghê tợm, không có ai nghèo hèn dốt nát.
Ai ai cũng đồng đẳng như nhau họ cũng là niềm vui sức sống chung cho nhân loại. Cùng nhau học hỏi,
cùng nhau tiến bước trên bước đường xây dựng thương yêu.
Mọi người xây dựng thương yêu
Cùng chung một thứ mổi người mổi căn
Xây ra vạn lý bởi mình
Cùng chung một lý thực hành chơn tâm
Chơn lý không riêng rẻ cho riêng mọi đạo giáo nào. Chơn lý thì nó nằm bất cứ nơi đâu và
nơi nào cũng có. Nếu đào sâu chơn lý thì nó rộng rải vô cùng và bao la vô tận.
Tại sao chơn lý nó rộng rải vô cùng và bao la vô tận! Nói tới đây thì có lẻ mình chứng
minh không được hay sau mà nói một cách tổng quát cho chơn lý nó là bao la vô tận, khiến người ta
khó hiểu. Nói là phải các nghĩa ra rỏ ràng. Tại sao nó vô cùng và rộng rải vô biên, đó mới chính thực là
người đào sâu chơn lý. Nó vô cùng là có nghĩa chơn lý nó chổ nào cũng có và nơi nào cũng thấy. Người
mà thấy được, hiểu dược chơn lý thì bất cứ nơi nào người ta cũng thông, cũng thấy, vì chổ nào cũng có.
Nên chơn lý nó vô tận là vậy. Có đào sâu thì mới thấy khía cạnh nầy, còn không có đào sâu thì lấy đâu
mà chứng minh.
Chứng minh là chứng làm sao! Chứng minh có nghĩa là vừa lý thuyết và thực hành song
đôi. Thí dụ mình thấy chổ đó là trược. Người mà thấy chơn lý họ đâu có thấy chổ đó là trược. Nên sòng
Casino, người mà đạt chơn lý họ vào mà vẩn thấy thanh như thường. Còn chổ đó mình thấy thanh như là
chổ tu cao, người mà đạt chơn lý họ thấy chổ đó cũng trược thấy mồ. Không tin lời nói trên thì coi tv,
báo chí thì sẻ thấy liền trược hay thanh. Thì lúc đó hảy tin.
Hiến dâng trọn tấm chơn tình
Qui y Phật Pháp chính mình tự tu
Một lòng vì cảm mến thương
Quí thương tất cả quí yêu chính mình
Kính bái
Lê Thành Lợi
Đai hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 23“ Tình Trời Tận Độ “Tại Hawaii
(Còn tiếp kỳ sau)
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