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Trí Tueä
Trí tueä quang minh haønh phaùt trieån
Chuyeån hoaù thaâm saâu ñoä caùc mieàn
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo duyeân taän ñoä
Chuyeân caàn tu tieán taâm thaân yeân
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 28/08/04 ñeán 03/09/04

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) Höôùng taâm daâm duïc coù ích gì khoâng?
2) Haäu quaû cuûa daâm loaïn laø sao?
3) Trí thôø ô laø sao?
4) Chöøng naøo môùi quyeát ñònh ñöôïc?
5) Söï tieán hoùa voâ cuøng laø sao?
6) Muoán quyeát ñònh moät vieäc thì phaûi coù söï saùng suoát khoâng?
7) Muoán quaùn thoâng thì phaûi laøm sao?
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1) Los Angeles, 28-08-2004 4: 50 AM
Hoûi: Höôùng taâm daâm duïc coù ích gì khoâng?

2) Los Angeles, 29-08-2004 9:40 AM
Hoûi: Haäu quaû cuûa daâm loaïn laø sao?

Ñaùp: Thöa höôùng taâm veà daâm duïc chæ coù haïi cho
taâm laãn thaân
Keä:
Höôùng taâm daâm duïc haïi taâm thaân
Nguyeân lyù tan bieán khoù xeùt phaân
Hoïc hoûi khoâng thaønh duyeân töï bieán
Khoâng coøn thanh nheï chaúng coøn duyeân

Ñaùp: Thöa haäu quaû cuûa daâm loaïn laø laøm cho taâm
trí maát quaân bình vaø bô vô
Keä:
Daâm loaïn taâm trí roái bô vô
Nhôù nhung phieàn naõo trí thaãn thôø
Khoù minh khoù hieåu khoå töø giôø
Chuyeån ñoäng lung tung taïo giaác mô

3) Los Angeles, 30-08-2004 11: 25 AM
Hoûi: Trí thôø ô laø sao?

4) Honolulu, 31-08-2004 7: 45 AM
Hoûi: Chöøng naøo môùi quyeát ñònh ñöôïc?

Ñaùp: Thöa trí thôø ô laø chöa quyeát ñònh ñöôïc
Keä:
Thôø ô taâm trí baát hoøa hôïp
Khoù chuyeån khoù tu thaân ñoäng loaïn
Töï haän töï khoå töï baát hoøa
Thaân taâm baát oån töï baøng hoaøng

Ñaùp: Thöa chöøng naøo cöïc kyø ñoäng loaïn thì môùi
quyeát ñònh
Keä:
Cuøng cöïc khoå taâm môùi quyeát ñònh
Taâm tu tieán hoùa ñeán voâ cuøng
Phaân minh ñôøi ñaïo bao dung ñoäng
Töôûng ñeán Trôøi cao giaûi noåi loøng
6) Honolulu, 02-09-04 6: 35 AM
Hoûi: Muoán quyeát ñònh moät vieäc thì phaûi coù söï
saùng suoát khoâng?

5) Honolulu, 01-09-2004 6: 35 AM
Hoûi: Söï tieán hoùa voâ cuøng laø sao?

Ñaùp: Thöa söï tieán hoùa voâ cuøng laø khoâng giôùi haïn
Keä:
Ñaùp: Thöa muoán quyeát ñònh moät vieäc gì ñeàu phaûi
Höôùng taâm tieán hoùa voâ cuøng tònh
coù söï saùng suoát thì môùi toát
Thay ñoåi trieàn mieân töï giaùc minh
Keä:
Ñôøi ñaïo song haønh minh tieán hoùa
Muoán quyeát ñònh ñeàu phaûi roõ reät
Caøn khoân qui moät töï mình minh
Thaâm taâm quaân bình hieåu ñieàu toát
Caûm thoâng moïi vieäc töï taâm hieàn
Duyeân ñaïo tình ñôøi quyeát ñònh xuyeân
7) Hawaii, 03-09-04 6: 20 AM
Hoûi: Muoán quaùn thoâng thì phaûi laøm sao?
Ñaùp: Thöa muoán quaùn thoâng thì phaûi löu yù taát caû
Keä:
Quaùn thoâng taän ñoä muoân daân tieán
Quang chieáu haønh thoâng quang chieáu lieàn
Giaûi tieán muoân ñieàu taâm töï thöùc
Haønh thoâng töï tieán caûm giao lieàn
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BAÏN ÑAÏO VIEÁT
TÖÏ TU TÖÏ HAØNH - KHOÂNG NEÂN YÛ LAÏI
Töø ñaây ñi veà beân caûnh Trôøi phaûi laáy caùi ñieån hình ñi chöù khoâng phaûi caùi theå hình. Cho neân chuùng ta
phaûi böôùc voâ trong caùi ñieån giôùi tu môùi ñöôïc, coøn neáu chuùng ta böôùc voâ caùi theá giôùi vaät chaát thì tu caùi gì?
Tu trong yû laïi. Neáu yû laïi maø thaønh coâng ñöôïc thì maáy ngaøn naêm nay ngöôøi ta khoâng xuoáng ñòa nguïc,
ngöôøi ta theo Phaät laâu roài, ngöôøi ta thôø Phaät laâu roài, ngöôøi ta cuùng Phaät laâu roài. Haøng ngaøy roùt nöôùc roùt traø
cuùng Phaät, mua chuoái mua khoai cuùng Phaät, nhöng maø ñi tôùi ñaâu?
Coù hai caùi thoaùi boä: khi maø voâ doøm thaáy oâng Phaät ngoài cho to ôû ñoù laø sôï oång roài. Ñoù laø moät caùi
thoaùi boä. Caùi thoaùi boä thöù hai laø mong sao khi chuùng ta cheát roài ñöôïc Ñöùc Phaät röôùc chuùng ta veà caûnh
Phaät. Nhöng maø luùc cheát roài bô vô, bôûi vì khoâng tieán tôùi, khoâng coù naêng löïc, vì söï yû laïi, caøng ngaøy yù chí
caøng keùm, roài ñöùng ñoù bô vô. Ñoù laø caùi thoaùi boä thöù hai.
Roài hoûi ai röôùc? Bô vô ñöùng ñoù thì nghóa laø ngaï quyû suùc sanh noù röôùc chôù ai röôùc. Caøng ngaøy tu
caøng thoaùi boä, caøng xuoáng ñòa nguïc nhöng maø cöù xöng laø toâi thôø Phaät Thích Ca, toâi tu theo Phaät. Caùi ñoù
laø chuyeän töï haïi laáy mình.
Coøn ñaøng naøy, taïi sao chuùng ta hay hôn nhöõng ngöôøi ñoù? Khoâng phaûi, chuùng ta cuõng ôû trong ñoù maø
ra. Tröôùc kia chuùng ta cuõng cuùng Phaät, cuõng noùi: “Thoâi toâi nhôø Phaät ñöa toâi veà Taây Phöông chöù khoâng coù
caùch naøo töï toâi veà Taây Phöông”. Nhöng maø roài caøng ngaøy caùi vaên minh noù khoâng cho pheùp chuùng ta cheãm
cheä nöõa. AØ... noù khoâng cho pheùp chuùng ta chaäm tieán nöõa, noù baét buoäc chuùng ta phaûi tìm hieåu caùi nguyeân
caên taïi sao oâng Thích Ca ñi tu? Ngaøi boû nhöõng söï xa hoa vaät chaát Ngaøi ñi tu, maø tu trong caùi nguy hieåm
hôn chieán naïn baây giôø. Ngaøi tu vôùi haï caên, tu vôùi chín phaàn cheát moät phaàn soáng, may maén laém laø coïp
khoâng aên, may maén laém sö töû khoâng gieát, nhöng maø Ngaøi vaãn bình thaûn ôû giöõa röøng maø tu. Thì baây giôø
caùc baïn ôû trong caûnh thôøi loaïn naøy caùc baïn thaáy ñoù laø moät caùi loø löûa thöû taâm. Chôù ñi noùi hoài naøo giôø caùc
baïn noùi toâi theo Phaät, nhöng maø coøn sôï caùi naøy, caùi kia, caùi noï, laøm sao theo Phaät ñöôïc?
Chính Ñöùc Phaät khoâng sôï caùi phaûn ñoäng löïc naøo Ngaøi môùi tu. AØ... Ngaøi tu trong caùi cöông quyeát,
bình thaûn, hoøa ñoàng vôùi taát caû, bôûi vì haï caên noù coù tôùi noù gieát Ngaøi thì Ngaøi cuõng yù thöùc ñöôïc laø trong baûn
theå Ngaøi cuõng laø caùi Tieåu Thieân Ñòa, coù haï trung thöôïng, cuõng coù boïn haï caên trong ñoù, nhöng maø Ngaøi
ñieàu khieån ñöôïc chuùng noù roài. Trong caùi thaát tình luïc duïc, Ngaøi ñaõ ñieàu khieån ñöôïc chuùng noù thì chuùng noù
phaûi ñoàng tieán. Tôùi ñoù laø thích hôïp vôùi noù vaø noù hoùa giaûi laáy noù, cho neân Ngaøi ñònh taâm maø tu, khoâng sôï
baát cöù moät trôû ngaïi naøo. Nhôø ñoù Ngaøi môùi ñaït caùi thaønh coâng vaø hoøa caûm, minh caûm Töù Ñaïi Giai Khoâng.
Baây giôø chuùng ta tha thieát muoán ñi caùi con ñöôøng Ngaøi ñaõ ñaéc thì chuùng ta phaûi haønh. ÔÛ theá gian
caùc baïn khoå cöïc, heát söùc khoå cöïc, tranh ñaáu vôùi xaõ hoäi töøng li töøng tí, ngaøy nay caùc baïn môùi coù caùi ñòa vò,
caùc baïn thaáy khoâng! Cuõng phaûi laø moät caùi coâng lao, moät caùi söï quyeát chí thöïc haønh. Roài baïn muoán coù moät
coäng ñoàng xaõ hoäi, baïn phaûi coäng ñoàng, coäng taùc vôùi nhau, cuõng phaûi qua nhieàu côn thöû thaùch môùi coù caùi
xaõ hoäi toát laønh.
Baây giôø chuùng ta muoán tieán ñoàng vôùi Ñöùc Phaät thì chuùng ta phaûi laøm theá naøo? Chuùng ta cuõng phaûi
gaëp nhöõng söï trôû ngaïi, phaûi töï söûa mình, töï giaûi mình. Caùc taàng soá linh caûm ôû beân trong chuùng ta ñang ngöï
trò, caùi cô caáu huyeàn vi cuûa Trôøi Ñaát ñaõ saép ñaët saün cho chuùng ta maø chuùng ta khoâng cöông quyeát töï haønh,
töï söûa, töï giaûi thì chöøng naøo chuùng ta môùi thaáy caùi caûnh thaùi bình cuûa noäi taâm maø hoøa ñoàng vôùi beân treân.
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THÔNG CÁO VỀ VẤN ĐỀ HỘI VIÊN THIỀN CA & THIỀN CA TIẾNG TRỐNG XÂY DỰNG 2004

Vô-Vi Multimedia Communication chân thành cảm tạ tất cả các hội viên thiền ca đã nhiệt tình ủng hộ
mua vé trước để ban tổ chức có đủ phương tiện chuẩn bị cho chương trình thiền ca Tiếng Trống Xây
Dựng 2004.
Năm nay vì nhiều lý do kỹ thuật, hội trường thiền ca tương đối nhỏ, vì số ghế VIP và đồng hạng có
giới hạn, nên nay đã hết vé VIP & đồng hạng. Những bạn đạo nào đã ủng hộ thiền ca, nhưng cuối năm
không thể tham dự khóa sống chung và thiền ca 2004, xin vui lòng cho ban tổ chức biết để dành các ghế
không dùng tới cho người khác. Các bạn đạo nếu không tham dự được năm nay, thì có thể tặng vé cho
thân hữu của mình, hay để dành các vé VIP này cho năm sau xử dụng cũng được. Tuy nhiên mọi thay
đổi, xin các bạn liên lạc cho ban tổ chức biết trước ngày 31/11/04. Sau thời hạn này, thì vé không xử
dụng sẽ không còn hiệu lực nữa.
Xin quý bạn vui lòng nhắn tin về email hay số điện thoại sau:
Tel: 1(866)FOR-VOVI
Email: vovimedia@yahoo.com
Các hàng ghế còn lại là Hạng Nhất: 60$ và Hạng Nhì: 40$. Kính xin quý bạn tiếp tục ủng hộ bằng cách
giới thiệu cho thân hữu của mình. Đặt vé với chị Kim Anh, email: anguyen30003@yahoo.com.
Các bạn đạo nào ở nơi xa có quen biết thân hữu tại Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn, xin vui lòng tiếp tay
giới thiệu cho thân nhân của mình có dịp đi xem thiền ca, tìm hiểu Vô Vi hay bảo trợ ban thiền ca trong
việc phổ hóa Pháp Lý Vô Vi qua văn nghệ tâm linh.
Một lần nữa, ban tổ chức xin cảm tạ sự ủng hộ của quí bạn.
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California &
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,
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:
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 Đàn Tự Do (forum), và Văn
Nghệ.
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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.
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.
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 xin
cho ban tổ chức biết trước ngày 31/11/04 để ban vận chuyển có thể thu
xếp phương tiện cho các bạn đạo di chuyển. Nếu các bạn nào không liên
lạc cho biết nhu cầu, thì ban tổ chức sẽ xem như các bạn đã có phương
tiện di chuyển riêng tại địa phương. Xin 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 nhẹ vào tối
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thứ năm, xin quý bạn vui lòng đóng tiền thêm cho BTC 12$ khi checkin, cho việc sắp xếp các buổi ăn nói trên.
XIN LƯU Ý: HẠN CHÓT GHI DANH KHÓA SỐNG CHUNG TÂN NIÊN LÀ TRƯỚC NGÀY
30/11/2004
HẠN CHÓT GHI DANH DÀNH CHO BẠN ĐẠO & THÂN HỮU TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHỈ DỰ TIỆC
CHÚC THỌ & TÂN NIÊN LÀ NGÀY 15/12/2004.
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,
V/V: TIẾP TAY TỔ CHỨC
Xin những bạn đạo xa gần tiếp tay cho việc tổ chức khóa sống chung được chu đáo và vui lòng ghi danh
tham gia vào các ban có trách nhiệm như sau:
01. Ban Lo về Tu Học: kiểm soát & chỉ dẫn công phu
02. Ban Ẩm Thực/ phân phát thức ăn sáng
03. Ban Văn Nghệ cho KSC
04. Ban Tiếp Tân cho KSC & Thiền C
05. Ban Vận Chuyển: Dương Như Tùng
06. Ban Thông Dịch cho KSC
07. Ban Trật Tự cho KSC & Thiền Ca
Xin liên lạc về: 1(866)FOR-VOVI
email: vovimedia@yahoo.com
Chương Trình KHÓA SỐNG CHUNG TÂN NIÊN :
Ban Tổ Chức sẽ hoàn chỉnh Cẩm Nang với đầy đủ chi tiết hơn để đăng lên TBPTDN & website vào giữa
tháng 12. Sau đây chỉ là sườn của chương trình KSC để các bạn đạo có thể tham khảo để có thể chuẩn
bị đóng góp vào chương trình. Xin các bạn đừng quên ghi danh sớm.
Ngày 1, Thứ Năm 30/12/04
1:00PM-7 PM
Check-in at 1:00PM
Phân phát phần ăn tối
Các Gian Hàng Vô Vi
8:00-10:00PM
Thông Báo của Ban Tổ Chức, reception, trà đàm.
11:00PM-1:00

Thiền Chung

Ngày 2, Thứ Sáu 31/12/04
6:30-7:30AM
Chung Thiền
7:30-8:00AM
Ban Âm Thực phân phát thức ăn đến phòng bạn đạo.
8:50-9:00AM
Thông Báo của BTC
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Ban Tiếp Tân: ghi danh
check in hotel.
Có cung cấp trà nước và
bánh ngọt.

9:00-10:00AM
10:00-11:00AM

11:00-12:00AM
12:00-12:30PM
12:30-2:00PM
2:00-4:30PM

4:30-5:30PM
7:00-10:00PM

11:00-1:00AM

- Đức Thầy ban huấn từ nhân dịp cuối năm, và khai mạc
Khóa Sống Chung.
- Tâm Tình Với Đức Thầy.
Trình chiếu những hình ảnh du thuyết trong 25 năm hoằng
pháp của Đức Thầy.
(Xin bạn đạo ghi danh tham gia nếu sưu tầm được những
hình ảnh quý báu)
Thiền chung
Ban Ẩm Thực phân phát phần ăn trưa đến phòng bạn đạo.
Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi
Thuyết Trình về Kinh Nghiệm Tu Học.
2:00-3:00: 2 bài thuyết trình, mỗi bài 30’ (kể cả vấn đáp)
(Xin Ghi Danh)
3:00-4:30: Hội thảo về Công Phu.
15’ đầu tiên: Một bạn đạo chia xẻ chung về công phu,
sau đó chia ra 4-5 nhóm để chia xẻ chi tiết về công phu.
Niệm Phật & Chiếu Hình Thầy Thuyết Giảng (tiếp theo.)
- Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy
- Bạn đạo nhận lì xì (4 câu thơ).
- Văn Nghệ “Vô Vi Idol” bán kết,
- Văn Nghệ của mỗi địa phương.
Thiền Chung

Ngày 3, Thứ Bảy 1/1/05
6:30-7:30AM
Chung Thiền
7:30-8:00AM
Ban Âm Thực phân phát phần ăn sáng đến phòng bạn
đạo.
8:50-9:00AM
Thông Báo của BTC
9:00-11:00AM
Thuyết Trình về Kinh Nghiệm Hành Pháp
Diễn giả: Xin Ghi Danh
11:00-12:00AM
Chiếu video Thầy thuyết giảng để bạn đạo thiền chung
12:00-12:30PM
Ban Ẩm Thực phân phát phần ăn trưa đến phòng bạn đạo
12:00-1:00PM
Nghỉ Ngơi
1:00-2:00PM
Chuẩn bị vận chuyển đến La Mirada
3:00-6:00PM
Thiền Ca, hí viện La Mirada.
7:00-7:30PM
Ban Ẫm Thực phân phát phần ăn tối đến phòng.
8:30-10:45PM
Trà Đàm và sinh hoạt Mục Bé Tám.
11:00-1:00AM

Chung Thiền

Ngày 4, Chủ Nhật 2/1/05
6:30-7:30AM
Chung Thiền
7:30-8:00AM
Ban Âm Thực phân phát phần ăn sáng đến phòng bạn
đạo.
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Sau phần này cần
dọn dẹp hội trường
để thiền chung

Có cung cấp trà
nước và bánh ngọt.

9:00-11:00AM

11:00-12:00AM
12:00-12:30PM
12:30-2:00PM:
2:00-4:30PM
4:30-5:30PM
7:00-10:00PM

10:15-11:00PM
11:00-1:00AM

Hội Thảo về đề tài “Hệ Thống Hóa Tài Liệu Vô Vi”
- VMC Standards.
- Thư Viện Vô-Vi Online.
Kế Hoạch Phát Triển Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và TV
Vĩ Kiên.
Bạn đạo chung thiền.
Ban Ẩm Thực phân phát phần ăn trưa đến phòng bạn đạo
Nghỉ Ngơi
Diễn Đàn Tự Do: đề tài :Xây Dựng Vô Vi
Niệm Phật & Chiếu Hình Thầy Thuyết Giảng.
- Tiệc Tân Niên,
- Hậu Thiền Ca,
- Văn Nghệ “Vô Vi Idol” Chung Kết,
- Văn Nghệ của mỗi địa phương (tiếp theo),
- Chiếu Hình 10 năm Kỷ Niệm Thiền Ca
Hướng dẫn và kiểm soát phương pháp công phu cho
những bạn đạo có nhu cầu.
Thiền Chung

Ngày 5, Thứ Hai 3/1/05
6:30-7:30AM
Chung Thiền
7:30-8:00AM
Ban Âm Thực phân phát phần ăn sáng đến phòng b/đ.
9:00-11:00AM
Thầy tuyên bố bế mạc & bạn đạo phát biểu cảm tưởng
11:00-12:00AM
Check out, tạm biệt
Ban Tổ Chức xin cảm tạ sự tham gia tích cực của Quí Bạn.
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California &
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,
THÔ
Thô bay saùng treân ñoài

Baøi nieäm Phaät
Buoåi saùng ngoài nieäm Phaät

Caâu kinh nhö khuùc haùt

Moät maøu naéng lung linh

Phieàn naûo heà! maây troâi

Coû xanh cuøng trôøi ñaát
Laáp laùnh nhöõng ôn laønh

Thöôøng nieäm, thöôøng nieäm Phaät

Buoåi tröa ngoài nieäm Phaät

Hoà taâm döôøng nhö ngoïc

Man maùc cuoäc hoàng traàn

Bieàn saùng maøu thanh quang

Bao la nhöõng sen vaøng

Kieáp ngöôøi nhö ñieän phaát
Caùt buïi naøo baâng khuaâng

Muøa xuaân ngoài nieäm Phaät

Nöûa ñeâm ngoài nieäm Phaät

Haèng sa ñôøi phieâu baït

Bôø xöa daäy höông traàm
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Xaây döïng HOØA BÌNH Thaùnh Thieän ngay

Trong loøng Meï Quaùn aâm
Lyù thöøa Nghieäp

KHOÂNG NAÊM [ 2005 ] gaø gaùy möøng naêm môùi

Victoria – UÙc Chaâu
======

SOÁNG CHUNG TAÂN NIEÂN phaùt trieån bay

Töø Taâm

5 Thaønh cuû chi Vieät Nam 23-9-2004 TDVVVN

Mình veà troàng maáy haøng rau
Che ngang maùi laù toâ maøu naéng hanh

A NAN TAÂY DU KYÙ 2

Voùi tay doïn choã tu haønh

(Thaân taëng Ñaïo Huynh BB)

Nghìn trang kinh vaãn töôi xanh trong loøng

Naøo deã coâng phu ñaït Nieát Baøn
AÅn tình muoân thuôû giaûi mieân mang
Phuø hoa danh lôïi khoâng maøng tôùi
Nguyeät theïn hoa nhöôøng chaúng muoán sang
Ly xöù A Nan tìm chaùnh quaû
Queâ nhaø Ñaïo Höõu thaáy xoán xang
Thaùng naêm khaéc khoaûi ñôøi coâ löõ
AÉt nhieãm tình hoa taïo beû baøng !
Phuù Nhuaän, 25-09-2004
Nguyeãn Queá Phöông
========

Moät mình ngoài ôû ven soâng
Thaáy toâi con nöôùc theo doøng troâi ñi
Cuùi hoân ngoïn coû xanh rì
Vöôøn ai hoa bí nôû kyø Thöôïng ngöôn
Ai ñi khaát thöïc ñaàu thoân
Maøu traêng saùng caû Caøn khoân treân ñoài
Döôøng nhö coù moät nuï cöôøi
Vaãn haèng höõu ôû moâi ngöôøi töø taâm
Lyù thöøa Nghieäp

HAØNH TIEÁN

Victoria - UÙc Chaâu

(Hoïa baøi "A Nan Taây Du Kyù" laàn 2 Meán taëng Ñaïo Só Queá
Phöông)

========

Nieäm Phaät thöôøng xuyeân traùnh ñoaùn baøn
Töï nhieân ñoäng loaïn khoù vöông mang
Lyù ñôøi maâu thuaãn khoâng maøng tôùi
Aùnh ñaïo dieäu huyeàn töï tieán sang
Uaát khí giaûi vôi caøng nheï nhoûm
Ñieän naêng phaùt trieån bôùt xoán xang
Beân trong coù phaùp lo haønh tieán
Thöïc chaát quang khai khoûi beû baøng.
Saøi Goøn, 27-09-2004
Phan Vaên Böõu.

Thaêng Hoa cuoäc soáng 2005
Soáng chung Taân nieân möøng Thoï Thaày [ Beù 8 ]
Söï soáng maàu nhieäm chuyeån hoùa nay
Tieáng Troáng Xaây Döïng THIEÀN CA hoïp
Voâ Vi hoan hyû nuï cöôøi chay
Chaám döùt CHIEÁN TRANH cuøng BAÏO ÑOÄNG

BAÏN ÑAÏO VIEÁT
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 23 HẠ UY DI TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ
(tiếp theo kỳ 3)
Qua đến ngày thứ ba buổi sáng toàn thể bạn đạo được coi lại bộ phim khoá học tại Thonon Lac
Evian Pháp quốc. Đây là bộ phim được bạn đạo chuyễn thành hệ DVD rất tốt. Đức Thầy giảng pháp
thao thao bất tuyệt, giảng giải phần hồn của chúng mình sanh ra từ ánh sáng. Dùng phương pháp. Pháp
Luân Thường Chuyển đêm đêm thực hành đem cái thanh khí mà bắt kịp luồng ánh sáng bên trên mà hội
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nhập với hào quang ánh sáng. Trong đó thì Đức Thầy giảng giải rất nhiều chi tiết rất hay, bạn đạo có thể
coi qua và nghiên cứu thêm nhiều đều hay ý đẹp đều nằm gọn trong đó.
Buổi chiều thì bạn đạo đi tour thăm vườn hoa Lan và núi Lửa. Mổi ngày thì chiếc du
thuyền ngừng lại tại một hải đảo khác nhau. Bạn đạo có thể lên đất liền tham quang ngắm cảnh. Vì mổi
địa phận của hải đảo đều có sự thu hút khác nhau, màu sắc khác nhau và đặc điểm khác nhau. Như hoa
Lan chẳng hạn, thì có cả trăm màu nhiều loại. Màu nào màu nấy đẹp thật hồn nhiên tự nhiên. Chứ không
phải ép nó thì mới có cái màu nầy. Phần hồn của người ta cũng vậy, tự nhiên mà có chứ bắt buộc nó đẹp
thì phải cứng ngắt thôi. Nhìn hoa Lan mà người tu thiền Vô Vi cũng có thể nói chuyện với Hoa như
thường như lời Đức Thầy thường giảng.
Hoa Lan xinh đẹp mỷ miều
Khiến bao dũng sỉ siêu lòng gì Lan
Hương thơm sắc đẹp tuyệt trần
Lơ thơ trước gió thẹn thùng nắng mưa
Ngày thứ tư của đại hội là chương trình ” Đố Vui Để Học ”. Chương trình nầy thật hấp
dẩn, được BTC soạn thảo kỉ càng để cho các bạn đạo có dịp tranh tài điển quang. Hôm nay trên chiếc du
thuyền bạn đạo khắp năm châu chờ mục đố vui nầy để xem kết quả kỳ ni. Coi lợi hại ra sau! Ban tổ chức
chia đội điểm quân, thì Mỷ Quốc có hai cánh Bắc và Nam quyết chọc màn vỉ tuyến năm nay. Còn Gia
Nả Đại kỳ nầy quyết đấu ăn thua đến cùng. Đem toàn quân cảm tử và bô lảo như là bác Ân cũng giao
chiến, cộng với sự hổ trợ đặc biệt của Trung Hoa. Úc Châu và Âu Châu như là Đức, Pháp, Đan Mạch,
Hoà Lan, Thụy Sỉ, Monaco, cũng không kém khí thế hùng hồn của những nước kia. Vì dư âm thắng trận
của năm rồi còn xót lại đâu đây.
Dư âm thắng trận năm nào
Khiến bao dũng sỉ nể người Úc Âu
Hôm nay tái lập trận đồ
Đừng cho cơn gió vô tình cuốn trôi
Bắt đầu cuộc đố vui thì ai nấy cũng phập phòng lo sợ. Khi được nêu danh mình lên. Danh
mà được nêu thì toàn là những nhà nổi tiếng trong làng Vô Vi hải ngoại. Các cô bác bạn đạo người nào
người nấy mặt mày hào quang sáng toả, thân hình khoẻ mạnh, âm thinh êm dịu. Nghe qua thì mình cũng
phát sợ mà không dám tranh tài. Kỳ nầy bạn đạo Mỷ quốc chuẩn bị kỉ càng, sau cuộc hành quân thì danh
sách nêu ra toàn là những nhà cao thủ. Nghe qua thì cũng rùng mình dởn tóc gáy, vì đây mới thật sự là
nhân vật quái kiệt của Vô Vi. Nhưng mà quái kiệt gì thì cũng thây kệ, cứ trả lời câu hỏi của Đức Thầy
nêu ra được là ăn tiền.
Mặc cho cao thủ vỏ lâm
Miển sau nói đúng lời Thầy hỏi thôi
Ai cao ai thấp chẳng màn
Ăn ngay nói thẳng không chừng điểm cao
Ban tổ chức bắt đầu đọc câu hỏi thứ nhất, theo thứ tự thì ai cũng có quyền trả lời. Câu hỏi
vừa đọc ra thì các bạn đại diện hầu như ai cũng trả lời đúng hết. Không biết câu hỏi dể hay là bạn đạo
hay, nên trả lời đúng. Cái nầy chứng minh là bạn đạo mình hay phát triển nhanh. Chứ không phải là câu
hỏi dể.
Qua đến nhiều câu hỏi khác khó khăn vô cùng mà bạn đạo cũng tìm cách nào nói cho ra.
Không biết bạn đạo đả có kinh nghiệm chuẩn bị rồi hay sau mà câu hỏi nào của Đức Thầy, bạn đạo cũng
tìm cách trả lời cho bằng được. Bằng cách là nói như vầy, soi hồn, pháp luân, thiền định, hướng thượng
về trung tâm sinh lực càn không vủ trụ. Thực hành đứng đắng, siêng năng hành pháp, niệm Phật thường
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xuyên. Người nào người nấy trả lời cũng thạo, mặc dù có sai nhưng mà ý nghĩa cũng xem xém câu trả
lời. Khiến BTC không biết đường đâu mà chấm điểm. Chấm ½ điểm thì bạn đạo la, còn chấm 1 điểm thì
bạn đạo khác không chịu. Kỳ nầy bạn đạo tự chấm dùm cho BTC. Chứ anh lý Vỉnh chấm không nổi. Vì
bạn đạo ai nấy trả lời cũng đúng hết hoặc đúng ½ hay ¾ câu hỏi.
Bạn nào cũng đúng cũng hay
Tâm ta khâm phục Cái Ban người thiền
Người thiền nét mặt hiền lương
Giống như đức Phật Di Đà, Vỉ Kiên
Cuộc đố vui cứ như vậy kéo dài hoài, không biết bên nào thua, bên nào thắng. Bên nào
cũng đúng hết. Anh Lý Vỉnh lùng bùng không biết chấm làm sau, khi bạn đạo dưới nầy khiếu nại. Riết
rồi anh Lý Vỉnh không biết tính sau. Đúng cũng được mà sai chút chút cũng đúng luôn. Nhưng mà đội
nào đúng nhiều nhứt là đoạt giải. Kết quả tổng số điểm cao nhất kỳ nầy là Mỷ Quốc thắng trận, đem
danh dự về cho nước mình quang vinh. Những nước khác thua nước Mỷ ½ điểm hoặc 1 điểm họ không
bái phục và hẹn kỳ sau tranh tiếp.
Kỳ nầy Mỷ Quốc ra quân
Toàn quân thắng giải mọi người thăng hoa
Năm sau mà có tranh tài
Phải cho Mỷ xuống Mỷ nhèo như tương
Qua đến ngày thứ năm của đại hội, bạn đạo báo cáo kết quả phát triển Vô Vi trên toàn thế
giới. Trước hết đại diện bạn đạo vùng nam Cali đả báo cáo sự thành công tốt đẹp sự đóng góp của hội để
phát triển Trung Tâm Xây Dựng mới cho Vô Vi. Cơ sơ nầy thật lớn có thể chứa đến 400 bạn đạo và chu
vi diện tích chung quanh rất rộng. Nên thời gian mới tiếp thu nầy hội cũng cần có sự ủng hộ nhiệt thành
của bạn đạo về công sức cũng như tài chánh. Để hội có thể phát triển mạnh thêm về mọi mặt bên trong
cũng như bên ngoài cho kiên cố. Chổ nầy cũng rất tiện cho bạn đạo ở nước ngoài nếu có dịp du lịch sang
Mỷ mà không có nơi trú ngụ, có thể đến nơi đây tu, du lịch và học hỏi thêm. Địa điểm nầy gần trung tâm
little Sàigòn 5 phút xe hơi.
Kế đến thì anh Lưu Quốc Trường, chị Khưu Thị Phẩm, anh Vỏ Anh và anh Ngô Văn Lẹ
đại diện uỷ ban xây cất thiền viện Vô Vi quốc tế tại Úc Châu thuyết trình đề tài xây cất. Bao nhiêu năm
vất vả miệt mài lo thủ tục xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, ngày nay đả được chính quyền chấp
nhận. Ngày hôm nay giửa hội trường đông đảo huynh đệ tỉ mụi khắp năm châu. Anh em bạn đạo Úc
Châu vui mừng chảy nước mắt loan tin vui nầy cho bạn đạo cùng Đức Thầy, không có gì cao quí hơn là
thực hiện lời ước nguyền với bề trên với Đức Thầy và bạn đạo khắp năm châu. Anh Trường, chị Phẩm,
anh vỏ Anh, anh Lẹ và những bạn đạo trước đây đả tích cực bảo trợ như là anh Lỉnh anh Kiệt,v,v. Mà
không có dịp ra mắt cùng toàn thể bạn đạo nhân ngày đại hội. Ban vận động xây cất thiền viện rất ân cần
tha thiết kêu gọi quí bạn đạo góp sức tiếp tay để tiện việc tiến hành nhanh chóng hơn. Vì cá nhân một
nhóm nhỏ thì không sau mà kết tụ nhanh, chi bằng nhiều bàn tay đóng góp. Ban vận động xây cất thiền
viện quốc tế đang khát nước, thiếu tiền trong công cuộc xây dựng cho chung. Nay cần sự nhỏ lòng ban
ân của quí bạn đạo. Mổi người một giọt nước, mổi người một viên gạch, thì chắc chắn sẻ xây được một
bức tường vững chắc Vô Vi.
Mổi người một giọt từ bi
Ban ơn cho kẻ khát khao gọi mời
Bao năm bạn đạo đợi chờ
Bàn tay trìu mến xây vòng tình thương
Ban vận động rất mong tình thương của quí bạn đạo. Mong quí bạn đạo ban cho tình
thương thật nhiều, thì tình thương thật nhiều sẻ không sau rời xa các bạn.
Tình thương không thể xa rời
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Những ai đóng góp tinh thần ngày nay
Ngày mai nở nụ xuân tình
Là ơn các bạn thực hành tình thương
Làng Vô Vi quốc tế nầy, là làng Vô Vi quốc tế cho các bạn đạo mình tu Vô Vi chứ không
có cho riêng ai. Vì quy định những ngôi nhà tu do bạn đạo phát tâm xây cất là của riêng mình chứ chẳng
phải của chung. Sở dỉ một số ít người cũng có ý mua, vừa làm nhà holiday, vừa làm chổ tu hành mà
không rỏ. Ngôi nhà mình mua sau nầy sẻ ra sau. Cái ngôi nhà nầy nó thuộc về trong trường hợp nầy theo
ý nghỉ riêng con thôi chứ không phải ý kiến chung.
Ngôi nhà nầy có nghĩa là vừa của riêng mà vừa của chung và vừa của chung mà của
riêng luôn. Phật pháp nan văn ngay chổ nầy. Ngay chổ nầy nó có cái huyền bí và cũng là mật pháp luôn,
bình thường khó mà phân biệt. Tới đây mình phải dùng đệ tam thần nhản để Soi Căn. Soi Căn là soi cái
hồn, soi cái thức mình thấy ba bốn kiếp luôn. Để con lần lượt phân tách rỏ ràng dưới nầy cho mình dể
hiểu ý kiến riêng của con như thế nào. Có ăn khớp với các bác không.
Của riêng có nghĩa là con cháu giòng họ mình tu, mình có quyền gìn giử. Theo như lời
ban xây cất quy định. Vì chính mình cũng ước nguyện, muốn con cháu mình sau nầy cũng tu, nên mình
lo có căn nhà cho sớm thì tốt hơn. Còn ngược lại mình không có con, có cháu, mình lo cho đời mình
cũng mản nguyện lắm rồi. Vì mình có cơ hội gần Thầy hơn sau những ngày còn lại. Hoặc mình để lại
ngôi nhà nầy mà bạn đạo nào cần có chổ tu. Sau nầy họ tu thành đạo rồi họ cũng sẻ nhớ ơn và thờ mình
suốt đời luôn. Hoặc biết đâu sau nầy ba bốn đời sau con cháu mình họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, họ Lý,
họ Phạm, họ Phan, họ Trương, họ Lưu, họ Khưu, họ Vỏ, họ Trịnh v,v, sẻ vào đây tu cũng không chừng.
Trường hợp nào cũng tiện, tiện cho mình, tiện cho con cháu mình, và tiện cho người hành đạo đi sau.
Công đức nầy không biết sau mà kể cho hết. “ Ngàn đời sẻ lưu danh “.
Ngàn đời ghi nhớ ơn sâu
Công người đả góp cho người đi sau
Mang ơn công đức sâu dầy
Cúi xin Trời Phật hộ trì chứng minh
Còn của chung là sau! Là tránh trường hợp con cháu mình lợi dụng không tu, dùng làm
hình thức khác, thì khổ cho mình và khó cho bổn đạo. Nên các cô các bác nào có dịp lo cho mình thì nên
lo cho sớm. Chứ con của mình nó đâu có lo cho mình bằng mình tự lo. Mình có chổ yên thân, thì con
cháu cũng vui mừng và hảnh diện. Sau nầy tương lai con cháu mình, bắt buộc nó có chổ dung thân mà
khỏi lạc đường.
Lạc đường không biết đi đâu
Tội cho con cháu đốt nhang khẩn cầu
Hôm nay mình lập nhà thiền
Để cho con cháu tầm đường xuất gia
Còn việc du lịch ở ngắn hạn hay dài hạn chổ nào nước nào cũng có quy định. Mình cứ xin
gia hạn là xong. Thay gì du lịch ở VN cũng phải xin gia hạn, du lịch ở Mỷ cũng phải xin gia hạn giống
nhau hết mà lo chi điểm nầy. Mua căn nhà ở đây có lợi nhiều và còn sướng hơn mua căn nhà ở VN hoặc
ở Mỷ. Gì mua ở VN hoặc Mỷ thì sau nầy sẻ mất. Cái gì gọi là của riêng thì mất, vì người ta giành,
người ta bán. Còn cái gì gọi là của chung thì còn. Mua ở đây bảo đảm không mất, gì đâu có ai bán
được. Vỉnh viển là của mình luôn. Cái vỉnh viển mới thật là chơn lý, bất di, bất dịch. Mà con đả thấy và
nói ra. Và khi mình ở mà có chết đi chăng nửa thì có bạn đạo chôn cho, còn sướng hơn là để con mình
kêu Thầy tụng lo. Đời người có một lần chết lựa chổ trước sướng hơn. Chứ con mình nó đâu có khả
năng tâm linh lựa cho mình. Sở dỉ có phần liên hệ ý kiến trên là có phần liên quan trong đại hội, con chỉ
muốn nói ra cho cô bác bạn đạo phát tâm nhanh khỏi phân vân gì cơ hội hiếm có. Chứ sau nầy muốn lên
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thiền viện Vô Vi Quốc Tế phải qua thời kỳ thi tuyển bằng điển, chứ không phải dể như bây giờ là có
quyền lựa. Con thì nghỉ như vậy chứ các cô bác cũng có quyền nghỉ khác. Công đức mình xây con cháu
mình hưởng. Mình đóng công đức tức là mình chia công đức. Nên nhà giàu con cháu họ cứ giàu thêm
lên. Cám ơn cô bác.
Mình xây công đức để dành
Cho con mình hưởng cháu mình khỏi lo
Mai đây con cháu tu thành
Cứu luôn thất tổ cửu huyền vinh danh
Lúc mà ban vận động xây cất thiền viện kêu gọi bạn đạo phát tâm chia công đức. Thì tôi
thấy Đức Thầy cho điển, cho điển là cho tài. Mà mình không chịu mở hầu bao ra, thì Đức Thầy đóng
lại. Mà bạn đạo mình cứ hỏi cắt cớ, hỏi vặn dẹo, hỏi móc lò, hỏi ngóc đầu lên không nổi. Làm cho bạn
đạo mệt luôn. Thì tôi thấy có lẻ Đức Thầy phi. Phi có nghĩa là bay, là xuất đi thì ngao du. Đức Thầy phi
bay, thì làm sau mình lấy điển.
Thầy phi bay khỏi thế gian
Chúng con lạc lẻo bèo nhèo tả tơi
Lưa thưa mưa gió dập dùi
Biết đường nào tới Thiên Đàng dấn Cha
Lại có bạn đạo thắc mắc về cơ đồ tâm linh của Thượng Đế sau nầy sẻ về đâu và cho ai?
Câu hỏi nầy đả hỏi đi hỏi lại hết 5 lần của mổi kỳ đại hội từ năm 2000. Không biết nói sau với câu hỏi
nầy! Nếu mà nói theo chơn lý thì có hơi phiền toái. Vì chơn lý thì không có vị nể bất cứ ai. Còn nếu mà
nói không theo chơn lý thì có lẻ trái đạo. Trái đạo có nghĩa là che dấu sự thật. Vì vừa diển xong chơn lý
thì trả lại Thầy liền hay sau! Mà sự thật thì ai cũng muốn biết muốn nghe. Bạn đạo mình tự trả lời cũng
được chứ chẳng không. Nhưng mà một người trả lời một ý, thì không sau biết ý nào đúng. Nên con cũng
xin phép được đóng góp trả lời qua câu hỏi nầy, không biết có hợp lý các bác không. Chứ thật tình thì
con không muốn có ý kiến. Bửa nay không nói thì đại hội tới và đời sau cũng sẻ hỏi y như vầy luôn. Thế
nên đại hội nầy nói cho đại hội sau, đời nay nói cho đời sau luôn khỏi thắc mắc thêm một lần nửa. Nói
một việc cho tất cả mọi việc. Vì bạn đạo ai ai cũng muốn nghe, muốn biết sự thật nầy qua nhiều năm
ngóng trông đợi chờ.
Ngóng trông chờ đợi mỏi mòn
Hôm nay tiết lộ những điều thiên cơ
Thiên cơ Thượng Đế chuyễn bàn
Là thân là xác Đại Hồn Cha ban
Kính bái
Lê Thành Lợi
Đan Mạch, Ngày 29/09/2004
Còn tiếp
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