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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

Phaân Minh
Phaân minh haønh trieån cuøng chung tieán
Haïnh ñöùc traøn ñaày töï tieán xuyeân
Tình ngöôøi qui moät taâm thaân tieán
Giaœi chaáp phaù meâ höôœng muoân beà
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 04/09/04 ñeán 10/09/04

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) Muoán nhòn nhuïc thì phaûi laøm sao?
2) Khoâng laø sao?
3) Ñaàu oùc troáng khoâng laø sao?
4) Taïi sao chaúng coù gì phaûi lo?
5) Nguyeân do söï lo aâu do ñaâu hình thaønh?
6) Taïi sao taâm ñoäng?
7) Taïi sao röôùc ngoaïi caûnh quaù nhieàu?
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1) Hawaii, 04-09-04 3: 30 AM
Hoûi: Muoán nhòn nhuïc thì phaûi laøm sao?

2) Hawaii, 05-09-04 4: 35 AM
Hoûi: Khoâng laø sao?

Ñaùp: Thöa muoán nhòn nhuïc thì phaûi höôùng veà
khoâng
Keä:
Nhòn nhuïc töï höôùng veà chôn khoâng
Thöông yeâu tha thöù ñeàu laø moät
Thaønh taâm taän ñoä töï haønh ñaït
Chuyeån hoaù taâm tu töï giaûi muø

Ñaùp: Thöa khoâng laø khoaûng troáng
Keä:
Chôn khoâng laø chaúng coøn chi lo
Thöùc giaùc taâm tu môùi töï do
Ñôøi ñaïo song haønh qui moät moái
Thaønh taâm tu luyeän khoûi thaêm doø

3) Las Vegas, 06-09-04 7:05 AM
Hoûi: Ñaàu oùc troáng khoâng laø sao?

4) Las Vegas, 07-09-04 6: 00 AM
Hoûi: Taïi sao chaúng coù gì phaûi lo?

Ñaùp: Thöa ñaàu oùc troáng khoâng laø chaúng coù gì
phaûi lo
Keä:
Khoâng lo vaãn tieán höôùng veà khoâng
Giaûi meâ phaù chaáp vaãn gieo maàm
Ñaïo ñôøi töông hoäi chaúng coøn mong
Töôûng nieäm Trôøi cao ôû giôùi khoâng

Ñaùp: Thöa chuyeän ngoaøi tai boû ngoaøi tai khoâng
thu huùt ngoaïi caûnh thì chaúng coù gì phaûi lo
Keä:
Taâm thaân töï oån chaúng lo aâu
Tieán hoùa thaâm saâu töï giaûi saàu
Trí tueä phaân minh ñöôøng chaùnh ñaïo
Giaûi phaàn meâ chaáp töï taâm vaøo

5) Las Vegas, 08-09-04 8: 40 AM
Hoûi: Nguyeân do söï lo aâu do ñaâu hình thaønh?

6) Las Vegas, 09-09-04 6: 43 AM
Hoûi: Taïi sao taâm ñoäng?

Ñaùp: Thöa nguyeân do cuûa söï lo aâu do söï tham
muoán hình thaønh
Keä:
Nguyeän voïng tham lam töï caáu thaønh
Tham lam voïng ñoäng caøng theâm ñoäng
Söûa mình töï giaùc hôïp ngoaøi trong
Chuyeån hoùa voâ cuøng chaúng öôùc mong
7) Las Vegas 10-09-04 8: 32 AM
Hoûi: Taïi sao röôùc ngoaïi caûnh quaù nhieàu?

Ñaùp: Thöa taïi röôùc ngoaïi caûnh quaù nhieàu
Keä:
Ñoäng laø queân caû taâm thaân mình
Khoå caûnh trieàn mieân laïi caûm phieàn
Bieán chuyeån voâ cuøng thaân yù nghieäp
Thaønh taâm höôùng thöôïng môùi an yeân

Ñaùp: Thöa taïi vì thích thò phi
Keä:
Meâ ñôøi thích taïo thò phi ñoäng
Khoù khoå do taâm töï giaûi laàm
Thaéc maéc chính mình khoâng giaûi ñöôïc
Meâ laàm töï ñaéc töï sai laàm
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG
COØN TRÔØI, COØN ÑAÁT, TA COØN THAÙI BÌNH

WWW  XXX
Nhieàu ngöôøi khoâng hieåu noùi: “Taïi sao loän xoän vaày maø oång noùi vaäy?” Khoâng phaûi ñaâu, baïn thaáy
bom nguyeân töû lieäng caùi “ñuøng” chöù oâng Trôøi vaãn coøn nguyeân. Baïn chôi vôùi oâng Trôøi thì chaéc chaén
baïn cuõng vaãn coøn nguyeân, coøn baïn chôi vôùi maët ñaát thì chaéc noù phaûi lôû loùi, roài noù cuõng laïi hoài sinh
chôù khoâng coù maát ñaâu. Maûnh ñaát cuûa chuùng ta laø moät caùi choã thí nghieäm ñaày ñuû cho taát caû moïi ngöôøi
chöùng minh, bao nhieâu suùng oáng ñoå treân maûnh ñaát eo heïp naøy nhöng maø caây coû vaãn taùi sinh, caûnh
trôøi vaãn saùng röïc. Chæ coù taâm ngöôøi taêm toái roài noùi baäy ñoù thoâi.
Thaät ra chuùng ta ñi ñöùng hoøa ñoàng vôùi Trôøi Ñaát thì chuùng ta khoâng thaáy coù gì ñaùng sôï, chuùng ta
ñi trong caùi chaân chaùnh thì ñi tôùi caùi tröôøng sanh. Chuùng ta phaûi laät ngay caùi khôûi ñieåm ôû ngaøy nay ñeå
ngaøy mai chuùng ta höôûng, chöù ñöøng coù cheånh maûng maø maát thì giôø, roài caøng ngaøy caøng hoang mang,
caøng ngaøy caøng chaäm tieán, töø kieáp naøy ñeán kieáp kia, soáng trong söï ñau khoå maø thoâi.
Thông báo về khóa chung thiền 2004-2005 tại Nam California
Ban Tổ Chức (BTC) Khóa Chung Thiền (KCT) tại Nam California xin thông báo đến các bạn đạo ngày
15/11/2004 là ngày hạn chót đóng tiền đợt cuối, những bạn đạo nào chưa đóng tiền xin đóng dùm để
BTC có đủ phương tiện để hòan tất công việc.
Năm nay vì lý do kỷ thuật, hội trường thiền ca tương đối nhỏ, nên số ghế VIP và đồng hạng đã hết.
Những bạn đạo nào đã vào hội viên của VIP thiền ca mà không đi được xin cho BTC biết để nhường vé
lại cho người khác. Các bạn có thể tặng cho thân hữu của mình, ủng hộ lại cho thiền ca, hoặc để dành
vé VIP lại cho năm sau. Mọi thay đổi xin liên lạc với BTC trước ngày 31/11/2004, sau thời hạn này vé
không sử dụng sẽ không còn hiệu lực nữa . Mọi liên lạc xin e-mail cho vovimedia@yahoo.com hoặc
gọi số điện thoại 1(866)FOR-VOVI.
Các hàng ghế còn lại hạng nhất $60 và hạng nhì $40, xin qúi bạn tiếp tục ủng hộ mua hoặc tặng cho thân
hữu. Xin quí bạn đặt vé với chị Kim Anh e-mail theo địa chỉ anguyen30003@yahoo.com (xin cáo lỗi
cùng các bạn e-mail của KimAnh trong tuần báo PTDN tuần rồi số 487không đúng, xin các bạn sửa lại
như e-mail trên ).
Sau đây BTC xin đăng danh sách các trưởng ban lo về công việc điều hành của
KCT những bạn đạo nào muốn tiếp tay cho KCT được chu đáo và thành công hơn xin vui lòng ghi danh
tham gia vào các ban có trách nhiệm như sau:
1. Ban lo về tu học:
2. Ban ẩm thực: Hồ Mỹ Hằng; tay_thi66@yahoo.com; tel:714-721-0931
3. Ban văn nghệ: Tôn nữ lương Thu; Thuton@yahoo.com; 408-656-5402
4. Ban tiếp tân: Tuyết Phương; otsomni@aol.com; 949-285-7196
5. Ban chuyển vận: Dương Tùng; Tung_lax008@yahoo.com; 714-715-5635
6. Ban Trật tự: Hùynh Lộc; Huynhloc007@yahoo.com; 714-757-5672
7. Ban thông dịch: Porter KimAnh; Kimannporter@bcglobal.net; 408-956-8236
Xin thành thật cám ơn sự đóng góp của các bạn đạo.
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và
Vô Vi multimedia Communication, kính bái
TB: Để dể dàng cho BTC mọi thư từ liên lạc xin dùng font unicode.
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THÔ
Thầy Tôi
Ơn Thầy thương truyền trao pháp lý
Dạy chúng con đời đạo song tu
Xóa bỏ đi tham dục sân mù
Cầu đạo phải xã thân mới tiến
Pháp huyền bí,năng tu ráng lụyên
Chuyển pháp luân,gạn đục lắng trong
Lục tự chuyên cần niệm hết lòng
tưởng trời nhớ phật ,mới mong tỏ tường
Qui tam giới,rỏ thông mọi lẽ
Đường đi lên,cửu khiếu tỏ
phân
Thở sâu,hít nhẹ chuyên cần
Nhìn ngay mắt phật,”sao” dần hiện ra
Thường niệm lục tự di đà
Hột châu tỏ rạng ,chan hòa yêu thương
Vườn hạnh Thầy ,tràn đầy cây trái
Thầy vun trồng ,chăm sóc đêm ngày
Cây thơm trái ngọt mừng thay
Quả sâu trái đắng,Thầy hay khóc thầm
Công ơn Thầy,phát hành băng giảng
Dạy công phu,mở khóa tu thiền
Hồi âm,vấn đạo ,khắp miền
Thiền ca,đại hội ,khuyên Trò ráng tu
Huynh Đệ con,ngụ trong tam giới
Nhận bài thi,lành-dử-nghiệp-duyên
Căn cơ trình độ hiện tìên
Phân ra thanh trược ,triền miên trả bài
Làm sao báo đáp ơn dày
Ân sâu,nghĩa nặng ,tình Thầy khó quên
Thầy thương theo dỏi từng đêm
Thực hành chơn pháp,giử bền lòng Con
Dù cho sông cạn,đá mòn
Một lòng ,một dạ ,giử tròn phận tu.
Kính
Minh Sang

LÖÛA THIEÀN

Haõy nhoùm trong ta ngoïn löûa thieàn
Ñoát chaùy caên traàn khoûi ñaûo ñieân
Traàn gian thöû thaùch ngöôøi tu só
Cöùu khoå ban vui heát naõo phieàn
Qua côn soùng döõ loøng bình laëng
Thaáy roõ ñieàu hay dôõ söûa lieàn
Trong thaân vaïn chuùng coøn taêm toái
Thaõm hoïa trieàn mieân khaép caùc mieàn
Haønh trình Xöù Phaät voâ cuøng tieán
Giaûi toûa taâm traàn ñaùo caûnh thieân.
NGUYEÃN HIEÀN
(Dó An, 25-07-2004)
===========

TÖÏ SÖÛA

Phaùp Lyù Voâ Vi töï söûa mình
Chôù coù xöng Thaày deã bò khinh
Thöôøng lo Nieäm Phaät khai taâm trí
Caûm hoùa nhôn sanh phaûi chí tình
Baûn thaân baát ñoä haø thaân ñoä
Thuyû hoûa töông ñoàng Ñaïo môùi minh
Vui hoøa nhòn nhuïc naøo thua loã
Duõng chí kieân trì taïo Ñieån Hình.
NGUYEÃN HIEÀN
(DÓ AN, 25-07-2004)
===========
THAÁT TÌNH TOÅN TAÂM
THAÁT TÌNH THÌ TAÏO TOÅN TAÂM THAÂN
THAÁT THEÅU THAÁT THA TAÏI THEÁ TRAÀN
THAÁT TAÙN TÖØ TRÖÔØNG THAÂU TAÙNH TRÖÔÏC
THAÁT THU THANH TÒNH TOÅN THÖÔNG THAÀN
THAÁT THÖÔØNG TOAN TÍNH TAØN TAÂM TRÍ
THAÁT THOAÙT TAÙNH TÖØ THIEÁU THIEÄN TAÂN
THAÁT THEÁ THÖÙC TAÂM THIEÀN TÖÏ THOAÙT
THAÁT TRUØNG TRÖØ TRIEÄT - TIEÁN THIEÂN TAÀNG.
THIEÀN TAÂM.
(TÑ. PHUÙ-NHUAÄN, 03-08-2004)

HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN
Xin quí baïn ñaïo höôùng taâm caàu nguyeän cho thaân maãu cuûa Vaên Phuù Cöôøng laø baø cuï Huyønh thò Löu
sanh 1925 ñaõ qui tieân vaøo 8 :00 saùng Nov 6, 2004 nhaèm ngaøy 24 thaùng 9 aâm lòch ñöôïc sôùm sieâu thaêng
tònh ñoä, höôûng thoï 79 tuoåi.
Thieàn ñöôøng Lónh Taâm Calgary, AB Canada
Thaønh thaät caùm ôn
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BAÏN ÑAÏO VIEÁT
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ THỨ 23 HẠ UY DI
TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ
(tiếp theo kỳ 4)
Muốn biết đến cơ đồ tâm linh của Thượng Đế sau nầy sẻ về đâu và cho ai?. Trước hết phải
hiểu như vầy. Là Ông Thượng Đế, Ngài không có hẹp hòi đâu. Ngài giao cho một cái là khóc ròng luôn,
chứ không phải là Ngài không giao đâu mà hỏi. Để tôi tiết lộ bí mật cho. Ngài giao cho mình chứ Ngài
giao cho ai mà đi hỏi tùm lum. Giao cho mình là giao cái gì ?. Là cô Vía. Cô Vía là bà vợ trong bụng
của mình đây. Nội mà bả ghen một cái thì cũng thấy cha luôn chứ đừng có nói cái gì khác, mình lo cho
bả cũng không xong chứ đừng có nói là mình lo cho cơ đồ Thượng Đế. Bà Vía của mình mà la bệnh một
cái, thiếu một cái thì cũng thấy cha mình luôn. Đó là đối với phái nam. Cơ đồ tâm linh của Thượng Đế
giao cho bà Vía mà còn không biết, biết chi chuyện bên ngoài. Nên người ta nói “ Nhất vợ nhì Trời ” là
vậy.
Vợ mình là nhất thế gian
Thứ hai mới tới Ông Trời đứng sau
Không tin thì hỏi Ông Trời
Ông Trời cũng nói như lời thế gian
Còn phái nử. Ông Thượng Đế giao cho ông Vía là chồng ở trong bụng của mình. Gọi là “
Chồng chúa vợ tôi “. Nội cái nước ổng đòi một bửa cơm mà ba món. Một món canh, một món chiên,
một món kho là mình cũng muốn điên luôn. Chứ ở đó mà nói Thượng Đế không giao cho cơ đồ. Chồng
của mình là chúa thượng đó mà không biết, không lo. Cứ đứng đó nói om xòm.
Chồng mình là chúa càn khôn
Không lo phụng sự cơ đồ tổ tiên
Thiên niên mới có ngày này
Mình không học hỏi biết đâu thiên đàng
Thiên đàng không những, tấu những điệp khúc du dương trầm bổng. Mà thiên đàng ở cỏi thanh
cao cũng tấu được luôn những điệp khúc du dương rợn người như “ thấy cha luôn “. Như ở bên trên con
đả viết. Tại sau! Những người biết về chơn lý mà nói văn từ, văn chương “ thấy cha luôn “ nghe sau mà
thô lổ. Dạ thưa thô lổ mà không thô lổ. Vì người ta diển được hai mặt của chơn lý khác hơn những triết
gia đời. Thô lổ là đối với người còn chấp mê hình tướng. Còn người không chấp mê hình tướng họ nghe
qua thì đả lổ tai luôn. Bởi vì những triết gia đời mình nghe qua rồi họ sợ mất địa vị nên không dám
dùng, không dám nói và họ còn kẹt trong văn chương đóng khổ. Mà những người đả thông về chơn lý,
giải thoát thì người nầy dám nói. Nói mà đúng với thực trạng của người tu mà còn tánh tò mò, thì không
có sợ mình nói sai. Nên nói cái gì cũng được. Còn nói mà không đúng hình thức thì lộng ngộng tùm
lum. Vì chơn lý chứng minh quá hiện thực trong đời sống nó là có. Nếu mà không dám nói lên sự thật ở
ngoài đời có thiệt là bà Vía ghen là “ thấy cha luôn “ nó là như vậy. Thì người ta chỉ tưởng chơn lý có
một mặt ở cỏi thanh cao mà thôi. Mà không dè chơn lý nó cũng có cái phần giá trị nặng trược và thông
cảm nội tâm nội tạng người nghe, sau mà nó đả. Có người nói, cũng đồng một câu “ Thấy cha luôn “
sau mà nghe nặng trược. Cũng có người nói “ Thấy cha luôn “ trong một thể cách tự nhiên. Thì người ta
thấy nó duyên dáng dể thương đàng hoàn. Nói để cho người thức tâm, chứ không phải nói mà đè bẹp
không ý nghĩa. Chơn lý tùy nơi mà dùng, tùy nơi mà nói, nói đúng khía cạnh của cuộc đời thì nói. Chứ
không phải gặp đâu cũng nói. Hiện tại thì những triết gia đời, ít có ai nói chơn lý “ thấy cha luôn “ trơn
tru và dịu dụng như là Vô Vi.
Trơn tru thẳng rẳng đủ bề
Là ơn Thầy đúc Thầy trui đủ bề
Bề nào cũng đẹp cũng thanh
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Khiến con bái phục đức ân của Thầy
Rồi Ông Thượng Đế giao cho mình là cái xác thân nầy nửa. Xác thân mình là Xá Vệ Quốc.
Là một tiểu vủ trụ lớn cũng bằng Ông Trời luôn mà mình không biết xử dụng. Nay mai nầy nó bệnh là
thấy Mồ luôn. Thấy Mồ có nghĩa là thấy Mồ Mả đó. Việc của mình mà mình không lo, không giử, mà đi
lo việc của Ông Trời. Đả là Ông Trời bộ Ông Trời không biết lo sau. Mà đi hỏi tùm lum. Người mà đi
hỏi tức nhiên là không có tu. Còn người thực tâm tu thì không có hỏi. Tại sau! Tại gì họ thông rồi nên
không có hỏi. Còn muốn biết cao hơn nửa. Tu xuất hồn lên trên Thiên Cung coi trong bản “ Phong
Thần “ thì sẻ biết.
Bắt thang lên hỏi Ông Trời
Con đây muốn biết cơ đồ tâm linh
Sinh ra vạn vật hửu tình
Chính con cũng có cơ đồ Cha ban
Còn muốn biết Ông Thượng Đế làm cái gì ?. Để con tiết lộ luôn cho biết Ngài làm cái gì.
Bởi vì con ở xát bên Ngài nên con biết. Như Đức Thầy của mình đây. Ngài cực lắm, cực đến nổi mà con
không dám nói, không dám diển tả luôn. Mình nghe qua hai chữ “ Cực lắm “ . Mình hình dung không
nổi đâu. Để con diển tả luôn cho rồi, chứ nói tổng quát nôm na hoài khó mà biết Ngài cực lắm, mà cực
làm sau ?. Người đời muốn biết sự thật chơn lý mà!
Người đời muốn biết lý chơn
Con đây tấu khúc thiên tình ai oan
Cha đang ngâm khúc tuyệt tình
Con đây sẻ nói cực hình Cha mang
Dạ Thưa Ngài cực còn hơn con chó. Chứ Ngài không có sướng cái gì đâu mà ham. Ráng
tu lên tới đây thì mới thấy Ngài, mới hiểu Ngài làm cái gì. Ăn cũng bị chưởi, ngũ bị bị hành, đi cũng bị
nói, mặc cũng bị la. Thậm chí lo cho nó từng li từng tí, trong miếng ăn giấc ngũ mà bị chưởi liên hồi.
Ngài làm cũng giống như người mọi, Ngài sống cũng giống như người điên. Người ta sai như giặc,
người ta hành như điên. Đúng ra cái phần nầy con không có nói ra mạnh ai nấy hiểu. Con có thể ngồi im
mà tận hưởng những đều gì mình được sung sướng như ngày hôm nay, không bị phiền toái, không bị
nhức đầu nhức óc.
Nhức đầu nhức óc nhức tim
Tại vì hiểu biết những điều lý chơn
Đem ra cống hiến người đời
Khiến cho thiên hạ phụ phàn lý chơn
Tôi nói Ngài cực hơn con chó. Đừng có hiểu lầm và đọc ba chốp ba nháng nói là tôi nói
Ngài giống như chó. Hai cái khác nhau xa. Nên tôi phải viết ra rỏ ràng. Tránh trường hợp người đời nói
sấu tôi mạ báng Ông Trời. Tại sau! Tôi lại thí dụ con chó mà không phải là con trâu hay con bò. Nếu mà
tôi thí dụ Ngài cực hơn con trâu hay con bò thì Ông Thượng Đế cực thua con chó hay sau! Thì đâu phải
là Thượng Đế. Và nếu tôi thí dụ con trâu hay con bò thì tôi không hiểu vì Ngài hết. Nên tôi kiếm con
nào mà tệ mạt nhứt thì tôi nói như là con chó. Nhưng mà sự thật Ngài là vậy đó. Bởi vì tệ nhất cũng là
Ngài, mà vỉ đại nhất cũng là Ngài.
Siêu sinh vạn vật hửu tình
Siêu minh tâm thức thức tâm thực hành
Thực hành nguyên lý tự minh
Siêu linh cảm ứng siêu tình không gian
Nhưng mà người biết, người hiểu như con mà không nói cũng phải bị tội. Vì sự thật phải
được phơi bài giửa công chúng những điều gì mình thấy mình nghe mình hiểu. Không lẻ mình thấy Cha
mình như vậy mà nhẩn tâm làm thinh để cho Ngài cực khổ. Nên con nói ra những điều mà các bác các
bạn đạo thấy nó có hơi sổ sàng và cộc lốc như là lộng ngôn vậy. Nhưng mà xét kỉ, cộc mà không cộc, sổ
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sàng mà không sổ sàng, lộng ngôn mà không lộng ngôn. Vì con nhìn thấy sự thật, nói ra đúng chơn lý
những đều gì con thấy. Không có nịnh bợ hay tưng bốc một cái gì. Không lẻ Ông Trời lại bắt tội những
đứa nào thấy được sự thật là Ông Trời làm cực hơn chó hay sau. Để chứng minh chơn lý cũng là trược
mà trược đúng chổ thì không có tội. Như Ngài Đạt Ma Lảo Tổ nói Ông Trời là đống phân và Ngài cũng
hiểu đống phân cũng là Ông Trời luôn. Vì hằng ngày mọi người đang ăn phân của Ông Trời mà không
hay. Còn Ngài Đạt Ma Lảo Tổ biết mà nói, thì không có tội. Còn người nào không biết mà lợi dụng lời
nói trên thì hảy coi chừng thận trọng.
Thấy được những cảnh cực khổ như vậy. Con không đành làm thinh. Nên con tình nguyện
hi sinh làm những gì mà con làm được và nói ra những đều gì con nhận được để giúp Đức Thầy và các
cô bác thì con sẻ làm. Nếu cô bác nào sau nầy thấy Đức Thầy quá cực mà không tiện hỏi những việc gì
mình cần. Nếu không chê con, hoặc coi con là con cháu của các bác để dể hỏi hơn thì cứ hỏi. Nếu tiện
việc thì con sẻ cố gắng trả lời bằng thư dùm những đều gì con biết trong phạm vi khả năng của con.
Không lẻ Đức Thầy 82, 83, 84, 85,….103 tuổi, mà mổi ngày phải đọc cả chồng thư và viết thư trả lời
từng chữ. Mà thư nào thư nấy toàn là hỏi điển không hà. Mà Đức Thầy chuyễn điển thẳng vào tôi rồi.
Nếu mà tôi không được chuyễn điển của Đức Thầy, thì tôi không dám và không có khả năng viết những
lời nầy đâu. Bài nầy tôi viết toàn là điển không đó. Không tin thì bạn đạo nào cứ thử viết như tôi viết,
coi có giống hôn.
Còn bạn đạo nào thấy Đức Thầy cực quá cũng muốn làm những việc thiện như tôi. Thì
mình tự nguyện ghi danh lên cùng nhau hợp tác giúp Đức Thầy một tay cũng là đều tốt cho chung.
Qua đến ngày thứ sáu, buổi sáng thì chung thiền niệm Phật. Sau đó thì Đức Thầy ban huấn
từ bế mạc đại hội, chúc các bạn lên đường vui vẻ đi cũng như về. Và Đức Thầy cũng ban luôn Đại Hội
Vô Vi Quốc Tế kỳ sau năm 2005 sẻ tổ chức tại Úc Châu với chũ đề “ Quang Minh Tự Thức “ Ngày
đến thì lâu, ngày về sau lẹ quá. Chúc các bác, các cô, các anh chị bạn đạo gặp nhiều điều mai trên bước
đường tu học. Hẹn gặp lại năm sau.
Bảy ngày vui vẻ cùng nhau
Sau như cơn gió thoáng qua sau thuyền
Lung linh sóng nước gập gềnh
Thuyền đưa ta tới cửa Trời tự do
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Vỉ Kiên Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái
Lê Thành Lợi
Đan Mạch, Ngày 29/09/2004
Địa chỉ liên lạc
Le Thanh Loi
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