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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

Tieán Hoùa
Tieán hoùa thaâm saâu töï thöïc haønh
Tình Trôøi taän ñoä ñaày duyeân phöôùc
Quí thöông xaây döïng cuøng chung tieán
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï caûm thoâng
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 18/09/04 ñeán 24/09/04

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) Yeân oån laø sao?
2) Töï thöùc laø sao?
3) Höôùng taâm veà noäi taïng ñeå laøm gì?
4) Quaân bình ñeå laøm gì?
5) Xöû söï toát ñeå laøm gì?
6) Laäp tröôøng cuûa ngöôøi tu Voâ Vi phaûi nhö theá naøo?
7) Theá naøo goïi laø ñöùng ñaén?
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1) Anaheim, 18-09-04 8: 30 AM
Hoûi: Yeân oån laø sao?
Ñaùp: Thöa yeân oån laø raát bình an
Keä:
Yeân oån tinh thaàn töï caûm an
Quaân bình khoâng ñoäng chaúng baøng hoaøng
Taâm tö oån ñònh tình giao caûm
Trí tueä phaân minh taän giaùc quan

2) Anaheim, 19-09-04 5: 31 AM
Hoûi: Töï thöùc laø sao?
Ñaùp: Thöa töï thöùc ñöôïc vieäc laøm cuûa chính
mình
Keä:
Haønh trình tieán hoùa thaâm saâu
Töï giaûi phieàn öu töï giaûi saàu
Duyeân ñaïo tình ñôøi khoâng chaám döùt
Hôïp thaønh chôn phaùp giaûi meâ muø

3) Anaheim, 20-09-04 7: 55 Am
Hoûi: Höôùng taâm veà noäi taïng ñeå laøm gì?

4) Anaheim, 21-09-04 7: 30 AM
Hoûi: Quaân bình ñeå laøm gì?

Ñaùp: Thöa höôùng taâm veà noäi taïng ñeå laäp laïi
quaân bình
Keä:
Laäp laïi quaân bình höôùng noäi taâm
Khai taâm môû trí töï qui thaàm
Duyeân Trôøi tình ñaïo khai thoâng tieán
Hoïc hoûi söûa mình töï taâm hieàn

Ñaùp: Thöa quaân bình ñeå xöû söï toát
Keä:
Quaân bình thanh taâm chieáu ban haønh
Giaûi tieán taâm linh töï höôùng thanh
Qui hoäi tình ngöôøi duyeân ñaït ñaïo
Khai thoâng trí tueä töï ra vaøo

5) Anaheim, 22-09-04 11: 30 AM
Hoûi: Xöû söï toát ñeå laøm gì?

6) Atlantic city, 23-09-04 10: 00 AM
Hoûi: Laäp tröôøng cuûa ngöôøi tu Voâ Vi phaûi nhö
theá naøo?
Ñaùp: Thöa ngöôøi tu VoâVi caàn phaûi trung thaønh
vôùi phaùp lyù
Keä:
Tu tieán roõ reät töï tieán nhanh
Thöïc hieän coâng phu vôùi taâm thaønh
Giaûi tieán cô taïng qui moät moái
Haønh thoâng ñôøi ñaïo tieán töø hoài

Ñaùp: Thöa xöû söï toát laø haønh leã ñöùng ñaén
Keä:
Leã ñoä ñöùng ñaén moïi söï yeân
Taâm linh phaùt trieån chaúng lo phieàn
Ñeàu ñeàu tieán hoùa khoâng lo sôï
Phaùt trieån chính mình töï caûm yeân

7) Atlantic city, 24-09-04 6: 40 AM
Hoæ: Theá naøo goïi laø ñöùng ñaén?
Ñaùp: Thöa muoán ñöùng ñaén tröôùc hoïc leã haäu hoïc vaên
Keä:
Quí yeâu Trôøi chuyeân tu thöïc haønh
Töï giaùc taâm tu uyeån chuyeån thanh
Qui hoäi tình ngöôøi khoâng daáy ñoäng
Thöïc haønh chaùnh phaùp töï haønh thanh
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG
KHOÂNG NEÂN LO CHUYEÄN BAO ÑOÀNG
“Töï tu töï tieán chaúng sai
Neáu lo thieân haï ngaøy ngaøy khoå ñau”
Caùc baïn baây giôø töï tu, töï tieán, töï söûa laáy mình ñeå tieán tôùi thì khoâng coù bao giôø gaëp söï sai
laàm. Neáu chuùng ta cöù nghó ngang nghó doïc, nghó veà chuyeän ngöôøi naøy, ngöôøi kia, ngöôøi noï,
chuyeän mình khoâng theå gaëp, khoâng theå laøm, khoâng theå giuùp ñöôïc hoï maø cuõng suy nghó nöõa thì
“ngaøy ngaøy khoå ñau”. AØ... chuyeän cuûa mình khoâng lo, ñi lo chuyeän bao ñoàng.
Khoâng phaûi noùi nhö theá naøy laø keâu ngöôøi ta ñi laøm ñieàu saùi quaáy. Khoâng neân laøm chuyeän
saùi quaáy. Chuyeän caên baûn moãi ngöôøi coù nhaân quaû, coù phöôùc phaàn rieâng bieät heát. Tuøy cô öùng bieán
tuøy duyeân trôï haønh. Chuùng ta chöa gaëp caùi chuyeän ñoù maø chuùng ta cöù nghó caùi chuyeän ñoù hoaøi,
roát cuoäc roài cuõng khoâng coù thaønh coâng, chæ töï laøm ñau khoåù trieàn mieân. Khi ta ñau khoå, ngöôøi khaùc
doøm söï ñau khoå cuûa ta, ngöôøi ta cuõng caàm loøng khoâng ñaäu, luùc ñoù laø ñau khoå cho chung.
Cho neân chuùng ta thöùc giaùc sôùm chöøng naøo hay chöøng naáy, töï söûa laáy mình ñeå cho ngöôøi
khaùc thaáy an vui. Cuõng nhö ta laø moät ngöôøi cha ôû trong gia ñình maø bieát tu luyeän thì con noù möøng
bieát maáy, noù thaáy cha mình coù ñuû söùc khoûe, cha mình vaãn coù moät caùi tình thöông bao la lôùn roäng,
coù moät söï ñoä löôïng cao sieâu ñeå thöïc thi ñaïi söï, ñeå dìu daét nhaân loaïi chöù khoâng phaûi laøm chuyeän
eo heïp. Caùi ñoù laø caùi phaàn an uûi trong gia cang. Ngöôïc laïi cha thaáy con tu cuõng möøng.
Moät ngöôøi ñi tu laø laøm tôùi caùi thanh tònh ñaïi söï, chöù khoâng ñi laøm caùi chuyeän tieåu söï, laøm
chuyeän cho nhaân loaïi, cho chuùng sanh chöù khoâng phaûi laøm caùi chuyeän eo heïp. Cho neân chuùng ta
khoâng neân nghó chuyeän ngang doïc theá gian roài khoå. Ngöôøi thì lo thôøi cuoäc, keû thì lo baø con... roát
cuoäc roài söï ñau khoå noù doàn daäp maø khoâng theå giaûi ñaùp, khoâng theå giaûi toûa ñöôïc nhöõng caùi uaát khí
cuûa noäi taâm thì caùi beänh do ñoù maø ra.
Cho neân chuùng ta bieát roài: caên naøo quaû naáy, ai cuõng coù ñaàu oùc töï ñoäng heát troïi, bieát taán bieát
thoaùi, bieát tieán bieát hoøa, thì khoâng coù ai daïi hôn ai heát. Phaàn naøo theo phaàn naáy, ta ñöøng coù voäi lo,
lo laø sai, hö heát troïi heát trôn. Keû cheát cuõng nhö ngöôøi soáng, gaây söï ñoäng loaïn, thaønh ra khoái ma
quæ chöù khoâng coù ích gì.
Thoâng baùo cuûa VoâVi Multimedia Communication(VVMC) & Hoäi Aùi Höõu VoâVi Taïi Nam
California
v/v Thieàn Ca naêm 2004: TIEÁNG TROÁNG DÖÏNG XAÂY
Vôùi söï chöùng taâm vaø chæ daïy cuûa Ñöùc Thaày thieàn ca naêm 2004 seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 1
thaùng 1 naêm 2004 taïi hí vieän “LA MIRADA for The Performing Arts” thaønh phoá LaMirada, CA
trung taâm cuûa Little Saigon vôùi chuû ñeà “Tieáng Troáng Dựng Xââaây ” muïc ñích noùi leân söï nhieäm maàu
cuûa Phaùp Lyù Voâ Vi, tu mau keát quaû vaø ñöa Phaùp Thieàn Voâ Vi hoäi nhaäp vôùi moïi ngöôøi treân theá
giôùi.
Qua nhöõng buoåi trình dieãn thieàn ca khaép nôi, Ban Thiền Ca chaân thaønh caûm taï quí maïnh
thöôøng quaân, quí baïn ñaïo ñaõ nhieät tình uûng hoä töø taøi vaät, coâng söùc ñeán tinh thaàn giuùp Ban Thiền
Ca hoaøn thaønh toát ñeïp vaø gaët haùi ñöôïc nhieàu keát quaû trong coäng ñoàng Vieät Nam, nay được nhieàu
ngöôøi coù caûm tình vaø quan taâm ñeán Phaùp Thieàn Voâ Vi cuûa chuùng ta.
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Vôùi muïc ñích duøng caùc phöông tieän ca nhaïc ñeå ñöa nhöõng ñaïo lyù thaâm saâu cuûa Ñöùc Thaày
ñi vaøo loøng ngöôøi, thieàn ca “Tieáng Troáng Dựng Xâaây ” naêm nay seõ mang moät saéc thaùi raát ñaëc bieät
coù söï hieän dieän cuûa “Đức Thầy Beù Taùm” 82 tuoåi , tiếp tục ñaùnh leân tieáng troáng keâu goïi töø taâm cuûa
moïi ngöôøi treân theá giôùi vaø nhaát laø nhöõng ngöôøi Vieät Nam ly höông ôû ngay trung taâm cuûa Little
Saigon. Chuùng toâi thaønh taâm môøi goïi söï tham gia tích cöïc cuûa quí maïnh thöôøng quaân, quí baïn ñaïo
vaø thaân höõu tham döï buoåi trình dieãn thieàn ca naêm 2004 moät caùch ñoâng ñaûo, uûng hoä chuùng toâi vôùi
nhöõng haïng veù:
(1) – Veù VIP, tuyø hæ ((ñaõ heát))
(2) – Veù $60 USD haïng nhaát
(3) – Veù $40 USD haïng nhì
(4) – Veù $25 USD ñoàng haïng (ñaõ heát)
Veù coù soá gheá quí vò ñaët tröôùc seõ coù choã toát.
Ban Thieàn Ca mong moûi quí vò ñaõ giuùp ñôõ thieàn ca trong nhöõng naêm qua xin quí vò tieáp
tuïc uûng hoä Ban Thieàn Ca tích cöïc hôn baèng caùch giôùi thieäu thieàn ca/DVD/CD ñeán thaân höõu cuœa
mình, giuùp moïi ngöôøi coù dòp dieän kieán Ñöùc Thaày vaø ñeán gaàn vôùi Phaùp Thieàn Voâ Vi hôn. Ñoù cuõng
laø moät hình thöùc “vay phaùp traû phaùp” vaø taïo theâm phuùc duyeân cho chính mình vaø gia ñình.
Đặc biệt với nhiều tác phẩm xuất sắc và rung cảm nhất của các nhạc
sĩ Hoàng Thi Thơ, Giao Tiên, Trần Trịnh, Châu Phố, Phạm Vinh.
Với sự đóng góp của các ca sĩ như: Thanh Tuyền, Chí Tâm, Sơn Tuyền,
Thanh Hà, Diễm Liên, Ngọc Huyền, Anh Dũng, Johnny Dũng, Tú Lan,
Lê Thành, Tuấn Hùng, , Kỳ Anh, MaiVy, Jenny Thái Hiê`n, Linh Tuấn,
Thanh Huyền, Hoài Tâm & beù Quyønh Nhö.
Đặc biệt với söï hieän dieän quí baùu cuœa Thieàn Sö Löông Só Haèng, vaø söï ñoùng goùp nhieät tình
cuœa các vũ sư Lưu Bình, Cheri Gibson. Phoena, Luân Vuõ với ca vũ đoàn
Vô Vi, đoàn ca vũ nhạc dân tộc Hồng Lạc, & Tiếng Nói Trẻ & Laïc Hoàng.
(Chöông Trình coù quay phim, xin ñöøng chuïp hình vaø ñem theo maùy quay rieâng)
Mọi chi tiết, xin liên lạc: 1(714)891-0889
Moät laàn nöõa chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn söï ñoùng goùp voâ cuøng quí baùu cuûa quí vò vaø caàu
nguyeän Beà Treân luoân ban chieáu cho quí vò vaø gia ñình gaëp ñöôïc nhieàu may maén, tu haønh tinh taán.
VVMC & Hoäi Aùi Höõu Nam California kính baùi,
V/V: TIẾP TAY TỔ CHỨC
KHÓA SỐNG CHUNG TÂN NIÊN
BTC xin đăng danh sách các trưởng ban lo về công việc điều hành củaKCT. 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
trưởng ban có trách nhiệm như sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Ban ẩm thực: Hồ Mỹ Hằng; tay_thi66@yahoo.com; Tel:714-721-0931
Ban văn nghệ: Tôn Nữ Lương Thu; vvidol2004@yahoo.com. Tel: 408-656-5402
Ban tiếp tân: Tuyết Phương; otsomni@aol.com; 949-285-7196
Ban chuyển vận: Dương Tùng; Tung_lax008@yahoo.com; 714-715-5635
Ban Trật tự: Hùynh Lộc; Huynhloc007@yahoo.com; 714-757-5672
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6. Ban thông dịch: Porter KimAnh; Kimannporter@bcglobal.net; 408-956-8236
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

Ban Tiếp Tân: ghi danh
check in hotel.
Có cung cấp trà nước và
bánh ngọt.

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
9:00-10:00AM
- Đức Thầy ban huấn từ nhân dịp cuối năm, và khai mạc
Khóa Sống Chung.
- Tâm Tình Với Đức Thầy.
10:00-11:00AM
Trình chiếu những hình ảnh du thuyết trong 25 năm
Sau phần này cần
hoằng pháp của Đức Thầy.
dọn dẹp hội trường
(Xin bạn đạo ghi danh tham gia nếu sưu tầm được những để thiền chung
hình ảnh quý báu)
11:00-12:00AM
Thiền chung
12:00-12:30PM
Ban Ẩm Thực phân phát phần ăn trưa đến phòng bạn
đạo.
12:30-2:00PM
Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi
2:00-4:30PM
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.
4:30-5:30PM
Niệm Phật & Chiếu Hình Thầy Thuyết Giảng (tiếp theo.)
7:00-10:00PM
- Tiệc Tân Niên
- Trao đổi Quà
- Văn Nghệ của mỗi địa phương.
11:00-1:00AM
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
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12:00-1:00PM
1:00-2:00PM
3:00-6:00PM
7:00-7:30PM
8:30-10:45PM

Diễn giả: Xin Ghi Danh
Chiếu video Thầy thuyết giảng để bạn đạo thiền chung
Ban Ẩm Thực phân phát phần ăn trưa đến phòng bạn
đạo
Nghỉ Ngơi
Chuẩn bị vận chuyển đến La Mirada
Thiền Ca, hí viện La Mirada.
Ban Ẫm Thực phân phát phần ăn tối đến phòng.
Trà Đàm và sinh hoạt Mục Bé Tám.

11:00-1:00AM

Chung Thiền

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

Có cung cấp trà
nước và bánh ngọt.

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.
9:00-11:00AM
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.
11:00-12:00AM
Bạn đạo chung thiền.
12:00-12:30PM
Ban Ẩm Thực phân phát phần ăn trưa đến phòng bạn
đạo
12:30-2:00PM:
Nghỉ Ngơi
2:00-4:30PM
Diễn Đàn Tự Do: đề tài :Xây Dựng Vô Vi
4:30-5:30PM
Niệm Phật & Chiếu Hình Thầy Thuyết Giảng.
7:00-10:00PM
- Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy (tính theo âm lịch)
- Văn Nghệ “Vô Vi Idol” Chung Kết,
- Văn Nghệ của mỗi địa phương (tiếp theo),
- Chiếu Hình 10 năm Kỷ Niệm Thiền Ca
10:15-11:00PM
Hướng dẫn và kiểm soát phương pháp công phu cho
những bạn đạo có nhu cầu.
11:00-1:00AM
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
Những bạn đạo nào chưa ghi danh cho hai buổi tiệc Tân Niên hay Chúc Thọ Đức Thầy, xin
vui lòng ghi danh gấp, vì chỉ còn hai tuần nữa là hết kỳ hạn.
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,
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CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN LỰA VOVI IDOL
Trong phần sinh họat văn nghệ của Khóa Sống Chung tổ chức tại Orange County, VVMC sẽ tổ chức
cuộc thi VOVI IDOL nhằm mục đích:
- tuyển lựa tài năng mới trình diễn văn hóa nghệ thuật tâm linh
- tạo cơ hội cho Vô Vi trẻ đóng góp và ảnh hưởng tốt bạn bè
Chúng tôi xin thông báo chi tiết về chương trình tuyển lựa như sau:
1. Thể lệ dự thi:
1.1- Thành phần dự thi: tất cả các bạn đạo và cảm tình viên Vô Vi dưới 45 tuổi.
1.2- Thể lọai trình diễn: đơn ca, tấu hài, kể chuyện, đỏan kịch.
1.3-Thời hạn ghi danh: từ nay cho đến hết ngày 12/12/2004
1.4- Đơn ghi danh xin email về địa chỉ sau: vvidol2004@yahoo.com.
Trong đơn ghi danh xin ghi rõ các chi tiết sau:
a/ Subject: VOVI IDOL
b/ Tên Họ
c/ Thuộc Thiền Đường (nếu có)
d/ Tuổi , Phái (Nam/Nữ)
e/ Địa chỉ, điện thọai, email liên lạc
f/ Bộ môn thi tuyển
g/ Sở thích
2. Cách chấm thi:
Thí sinh được tuyển lựa qua hai vòng bán kết và chung kết. Ban Giám Khảo sẽ chấm điểm thí
sinh theo các tiêu chuẩn sau:
2.1- Đơn ca: thí sinh phải trình bày nhạc Thiền Ca Vô Vi và được đánh giá về chất giọng, khả
năng truyền đạt ý nghĩa bài nhạc, phong cách biểu diễn và y phục.
2.2- Tấu hài, kể chuyện: thời gian trình diễn giới hạn trong 5 phút. Thí sinh được đánh giá về ý
nghĩa tâm linh của đỏan hài hay câu chuyện kể, khả năng diễn xuất và y phục.
2.3- Đỏan kịch: thời gian trình diễn giới hạn trong vòng 5 – 10 phút. Các thí sinh được đánh giá
về ý nghĩa tâm linh của đỏan kịch, khả năng diễn xuất và y phục.
Ngày giờ và địa điểm tổ chức vòng bán kết sẽ được thông báo trực tiếp với các thí sinh ghi danh.
Vòng chung kết sẽ được tổ chức trong chương trình văn nghệ đêm Tân Niên 1/2/2005.
3. Giải Thưởng:
Ba giải thưởng hạng nhất, nhì, ba của mỗi thể lọai sẽ được trao cho các thí sinh trúng giải. Ngòai ra
còn có một số giải thưởng khuyến khích.
VVMC rất mong đón nhận sự tham gia đông đảo của các bạn đạo và cảm tình viên Vô Vi.
Nay Kính,
VVMC & Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California
THÔNG BÁO VỀ HỘI ÁI HỮU VÔ VI NAM CALIFORNIA
Anh Lê Vân Lạc có nhã ý tổ chức sau khi bế mạc khóa sống chung (từ trưa thứ hai ngày 3 tháng 1,
2005 đến hết ngày 5/1/2005), ghé thăm Thiền Viện Vĩ Kiên (cho quý Bạn chưa có dịp) và một số
các địa điễm tại Nam California với các công trình kiến trúc vĩ đại được thế giới xem như những kỳ
quan và tốn hàng tỉ mỹ kim để xây cất như:
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* Ghetty Museum (Tốn khoãn 2 tĩ Mỹ kim để xây): và cảnh trí rất đẹp
* Our Lady Of Angel: Nhà Thờ Chánh Tòa với kiến trúc tân kỳ (mới hoàn thành gần
đây).
* Disney Concern Hall : Kiến trúc hết sức đặc biệt (bằng kim loại )
Hoạc nếu muốn viếng thâm các cơ sỡ tôn giáo bạn đã được nhiều người
biết tới như:
* Thiền Viện Yogananda, Chùa Tây Lai Tự, Nhà Thờ Kính v.v...
Chi phí di chuyễn và ẫm thực mổi ngày khoãn $55 Mỹ kim cho mỗi bạn đạo.
(trong các ngày 3, 4 và 5 tháng 1 năm 2005). Để giúp Ban Tổ Chứ c trong việc chuẫn bị,
Quý Bạn Đạo muốn ghi tên tham dự xin liên lạc với Hồ Mỹ Hằng càng sớm càng tốt.
Chúng tôi sẽ nhận ghi tên theo thứ tự ghi danh và sẽ xin được quyết định khi đủ số để tiền
việc thuê mướn xe và trong khả năng hạn chế về nhân sự. Tiền tham dự sẽ đống khi đến
Nam California.
Về lưu trú, chúng tôi dự trù một số Bạn đạo có thể lưu lại tại Trung Tâm Xây Dựng Vô Vi,
Thiền Đường Thiền Thức hoạc nhà của một số Bạn đạo đia phương hoạc sẽ mướn
khách sạn giá bình dâng gần khu Little Saigòn để có thể đi bỏ ra mua sấm, ăn uống.
Có thể ghi tên tham dự với tên họ, điện thoại để liên lạc, địa chỉ và e-mail (nếu có) :
* Điện thoại về Trung Tâm Xây Dựng Vô Vi: (714) 891-0889 (nhắn tin Chị Hằng).
* Fax họ tên và điện thoại liện lạc về Hội: (714) 891-0889
* E- mail: xin gui ve: tay_thi66@yahoo.com
Trân trọng thông báo và kính mời
Lê Văn Lạc
Cần liền lạc thì gọi số cell của anh Lê Văn Lạc: (714) 609-8801
THÔ
TÖÏ CAO

Tu Voâ Vi phaûi haønh vaøo ñieån.
Luaän saùch kinh suy dieãn, ai nghe.
Y kinh, ma thuyeát, ñaâu deø.
Tranh nhau thi noùi, ñeå “de” Ñaïo-maàu.
Cheâ thi thô, vì ñaàu chöa saùng.
Nieäm Phaät nhieàu, hoùa aùng vaên thô.
Ñieån vaên ñuû söùc, chaúng nhôø.
Ñaâu caàn laép raùp, nöôùc côø cuûa ai.
Môùi tu ñaây, Trôøi Cha, khoâng chaáp.
Ñaõ töôûng mình, sieâu xuaát hôn ngöôøi.
Söûa sai aùp ñaët, nöïc cöôøi.
Ñöôøng tu ñaâu deã, cheâ ngöôøi khen ta.
Muoán phaùn pheâ, loâ la cho ñaõ.
Thì gaéng tu, chöùng quaû Ngoïc-Hoaøng.
Tha hoà ñaùnh maéng raày la.
Giôø ñaây haõy tænh, phaän ta, “Toäi hoàn”!!.
Gioûi cho maáy, Traàn-Hoàng giôùi haïn.
Chæ coù Cha toaøn giaùc toaøn naêng.
Chöa khai môû trí noùi caøn.

Toå haêm :”kieâu ngaïo laøm taøng khoâng tha”.
Ñuøng tròch thöôïng Toå, Cha coøn vôùt.
YÛ laïi Thaày rôi rôùt nhö chôi.
Tu khoâng noùi chuyeän treân Trôøi.
Tay khoâng vôùi tôùi ngöôøi ñôøi cöôøi cheâ.
Minh-Nghóa Bình Taân.
Ngaøy 5-10-2004
========

ÔN SAÂU NAËNG

Töø khi caùch maët xa tình (1)
Maø loøng khoâng caùch, nhöõng hình boùng xöa.
Thieân thô Thaày veït nguùt muø.
Ñeå con nhìn aùnh traêng Thu toû töôøng.
Tình Thaày, nghóa treû quí thöông.
Nhôù Thaày, ñoùng cöûa moät ñöôøng lo tu.
Khoâng laøm taâm trí khôø ngu.
Töï tu hoùa giaûi, truøng tu taùnh laønh.
Thöông yeâu tha thöù, phaûi haønh.
Haï mình hoïc hoûi, coâng thaønh môùi hay.
Hoïc tu, coá gaéng töøng ngaøy.
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Ghi loøng taïc daï, lôøi Thaày luoân luoân.
Vaéng Thaày, tinh taán.khoâng choàn.
Duø loøng troáng vaéng, nhöng Hoàn nheï thanh.
Khai taâm môû trí, coâng thaønh.
Chôø ngaøy phaûn boån, Tam-Thanh gaëp Thaày.
Kính baùi
Minh-Nghóa Bình-Taân
Ñeâm Trung-Thu 2004
(1) Tình Thaày troø
========
ÑAÏM BAÏC

Ngöôøi tu ôû kieäm vôùi aên caàn.
Hoang phí tieâu xaøi phaûi cöïc thaân.
Röôïu cheø traàu thuoác, theâm maéc nghieän.
Côm rau ñaïm baïc, khoeû tinh thaàn.
Caø-pheâ kích thích sanh voïng nieäm.
Gaïo côm hoùa khí, khí hoùa thaàn.
Khoâng cuoán vaøo, soâng meâ beå khoå.
Trì taâm luyeän Phaùp, thoaùt Hoàng-Traàn.
Kính baùi
Hueä-Nhöït (MN)

HAØNH PHAÙP

Tu sao phaûi ñaït nhaãn hoøa.
Theo cô qui nhöùt,laøm quaø Cha thöông.
Tu sao nheï caûnh theâ löông.
Khoâng ham danh lôïi, nheï ñöôøng traàn duyeân.
Tu sao chôn thaät, tu hieàn.
Taâm Xaø khaåu Phaät, noái lieàn daõ taâm.
Tu sao suy gaãm cao thaâm.
Giaûi ñieàu u-uaån laïc laàm phuø sinh.
Tu sao taâm theå tònh hình.
Giaûi tieâu nghieäp chöôùng, nôi mình ña mang.
Tu sao döùt nghieäp traàn gian.
Noi theo Chaùnh-Phaùp aân ban cuûa Thaày.
Tu sao kòp Hoäi Roàng Maây.
Taây Phöông chöùng quaû, trôû quaây Tieân-Boàng.
Tu sao röûa saïch buïi hoàng.
Ñöôøng traàn vaïn neûo gai choâng baïo cöôøng.
Tu sao thaúng raúng moät ñöôøng.
Hai ñöôøng toäi phöôùc, choïn phöông höôùng laønh.
Tu sao hoøa aùi, ñieån thanh.
Gaëp ñoø Baùt-Nhaõ, taàm nhanh coäi nguoàn.
Minh-Nghóa Bình -Taân
Ngaøy 19-10-2004

BAÏN ÑAÏO VIEÁT
MỘT LÀ TẤT CẢ
Ở thế gian nầy chỉ có một mà thôi chứ không có hai. Có một mà mình không hay
không biết. Nên đâm ra toàn là chuyện phi lý, khiến cho tâm thân mình bất ổn. Rồi liên tục nghỉ
thêm và bành trướng cái tư tưởng bông lung, không đâu vào đâu. ” Thiên thượng thiên hạ duy ngả
độc tôn ”. Đó là lời Đức Phật truyền ra và chứng tỏ rằng. Trên Trời và dưới đất chỉ có một mà thôi
thật là đơn giản. Cũng giống như Đức Chúa Ngài có nói. Ở dưới đất các con làm cái gì thì trên Trời
cũng sẻ y như thế.
Muốn biết chuyện trên Trời thì hảy truy lùng chuyện thế gian. Thế gian không biết thì
nói chi chuyện trên Trời. Vậy thì trên Trời và dưới đất chỉ có một là tại sau ?. Chỉ có một thôi mà
mình không biết mình không hay. Một đây là một lời nói chân chánh, một hành động chân chánh,
một tư tưởng chân chánh, một ý tưởng thanh nhẹ hướng thượng đi lên. Thì mọi việc sẻ được đều hòa
tiến hóa tốt đẹp, không có rườm rà và hoa lá cành. Như còn ngược lại những hành động hướng
thượng thì nó sẻ tạo ra sự đố kỵ tị hiềm công cao ngạo mạng, tranh chấp và hơn thua. Hơn thua là u
tối là yếu hèn và gây thêm tội cho chúng ta.
Tại sau anh nói tranh chấp hơn thua là u tối. Nhiều người tưởng sự tranh đua, hơn thua
tư tưởng hành động là mức tiến. Đó là tâm đời. Còn tâm đạo thì nó có khác. Mình hơn, mình dư rồi
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thì mình tranh với người ta làm gì. Còn thiếu thì mới tranh hơn và thua. Có dư có thừa rồi khỏi cần
tranh. Chỉ có tu thôi là để tiến.
Thế nên một lời nói chân chính, một hành động chân chính, một tư tưởng chân chính sẻ
gột rửa tất cả những cái gì uất ức trong tim, gan, tì, phế, thận và bộ óc. Vì chính bởi bộ óc hướng hạ,
nghỉ chuyện ác lường gạt, tham dâm. Nên cơ thể bất hòa và sanh ra bệnh nan y. Con người ta vì
không chân chánh, nên suốt đời đau khổ triền miên không sau tháo gở được nội tâm. Tại sau anh nói
như vậy ? Thì thử cứ đi hỏi một người không chân chánh hay là mình thử sống trong sự dối trá
lường gạt đó đi thì mình sẻ hiểu ngay. Nội cái giấc ngũ mình đả ngũ không yên rồi, thì làm sau mình
hổng bệnh. Ở đời thì người ta sống để lường gạt lẩn nhau. Nó gạt mình thì mình gạt lại. Mình gạt
được cái thằng kia bộ mình ngũ yên à. Lâu lâu rồi chợt suy nghỉ và rung sợ cái thằng thua đó nó sẻ
trả thù. Bây giờ nó bệnh nó yếu nó trả thù chưa được, nhưng mà cái thằng bị thua đó nó bị nhục. Nó
dạy cho con nó trả thù. Cứ tiếp tục thù nầy cho tới thù kia, đời nầy cho tới đời kia. Nước nầy cho tới
Nước kia. Tới chừng nào con người ta mới dứt hết nuôi mầm móng trả thù ? Nhơn nhơn tương báo
hà thời liểu ?.Đó là câu của người xưa thấy cảnh trả thù giửa con người và con người. Mà họ sợ con
người không có cảnh thái bình nội tâm nên người ta thốt ra câu chơn ngôn như thế.
Những người mà sống vô lương tâm sau nầy gần chết tâm hồn họ rất là khổ sở, gia
cang bất ổn. Mà họ cũng không biết hậu quả nầy do đâu mà có. Họ lại oán trách Trời Phật. Chính
mình làm thì mình phải chịu thôi, lúc đó thì mới ăn năn, ăn năn thì đả muộn. Vì bệnh nan y xảy ra.
Còn như một lời chân chánh như Đức Phật, Đức Chúa đả nói, thì ngàn đời vẩn còn lưu
giử mải. Muốn thấu hiểu lời của Ngài chân lý của Ngài thì phải hành theo hạnh đức như Ngài. Chứ
không có lý thuyết, lý thuyết thì người ta cùng tu, người ta biết mình chỉ có lý thuyết xuông mà
không có thực hành. Những cái gì mà Ngài nói thật là đơn giản, thiết tha và rộng rải vô biên. Không
sau mà thấu triệt nổi nếu dùng cái tâm phàm là không chơn chánh với chính mình, thì không sau
quán xét nổi.
Anh nói cái tâm phàm là cái tâm gì ?. Cái tâm phàm là nghi đầu nầy, rồi nghi đầu kia.
Rốt cuộc là chính mình nghi mình. Tự gây lại mâu thuẩn cho chính mình. Cho nội tạng mình bất ổn.
Không hiểu rỏ mình và cũng không hiểu rỏ chân lý của Đức Phật và Đức Chúa nói gì.
Mọi người ai cũng đi tìm Phật, tìm Thượng Đế. Mà chính họ là Phật mà chính họ cũng
là Thượng Đế luôn mà họ không hay. Cứ cuối đầu váy lạy cái tượng Phật cái hình Chúa. Hỏi cả ngàn
năm nay váy lạy cái hình tượng đó nó có giúp thêm cái gì không hay chỉ nhìn trơ trơ thôi. Nhiều
người tâm dạ nhẹ, tưởng lầm tôi nói thẳng như vậy là tôi đá động xúc phạm hình tượng thiêng liêng.
Không phải vậy đâu. Từ lúc bắt đầu viết và tới ngay bây giờ đầu óc tôi luôn luôn lúc nào cũng tưởng
nhớ các Ngài ấy trên đầu và không sau quên được. Sở dỉ tôi nói thẳng như vậy là gì. Đừng có mê
tưởng hình tượng bề ngoài mà bỏ đi nội tâm của mình. Tâm của mình giống như tâm Phật và tâm
Chúa vậy thôi.
Anh vừa mới nói chính tôi là Phật và chính tôi cũng là Chúa luôn. Bằng chứng gì mà
anh nói như thế ?. ” Phật có nói ”chúng sanh là Phật và Phật cũng là chúng sanh ”
Và Chúa cũng có nói ” Chúa ở trong ta và trong ta cũng có Chúa ”.Muốn chứng minh hai câu nầy
thì mình phải tự tìm đường mà làm giống như Ngài nói. Như đức tin mình tin rằng có Phật có Chúa.
Nếu mình tin Ngài nói đúng. Muốn được chứng minh như Ngài nói thì mình phải tìm con đường tu
thân trước, sửa đổi trí nảo tham dâm ác trược trước. Rồi mình mới rước được tư tưởng của Ngài vào.
Cầu vọng làm sau được, nếu cầu vọng Ngài độ được thì tôi cũng cầu luôn, khỏi tu làm chi cho mệt.
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Làm sau mà mình rước được cái tư tưởng của Ngài vào. Có nghĩa là mình nhắm coi cái
chơn ngôn nào Ngài thuyết mà mình thích, rồi mình thực hành y như vậy coi có kết quả hay không.
Tới chết mình cũng phải giử vững đức tin là có Ngài ngự trong ta và hằng hửu giúp đở ta trong mọi
hoàn cảnh. Sau khi mình thực hiện đức tin của mình với Ngài thì mình mới hiểu chân lý của Ngài
truyền và tư tưởng của Ngài. Lời nói của Ngài đi đôi với thực hành, chứ đừng có dùng giáo lý hay
luận thuyết của Ngài thì ngàn năm nay ít có người đả thấu tư tưởng Ngài.
Thấu hiểu tư tưởng của các Ngài thì Ngài ngự trong ta chứ Ngài ở đâu xa. ” Thiên
thượng thiên hạ duy ngả độc tôn ”. Hoặc là ở thế gian mình làm cái gì thì trên Trời cũng y như thế
đó là lời Chúa dạy. Chỉ có một mà thôi con người đại diện cho Trời Phật Chúa. Không có Trời Phật
Chúa thì làm sau có con người. Thế nên tấm gương của Chúa và Phật như là một tấm gương cho tất
cả soi chung. Là phải tu như Ngài thôi.
MỘT LÀ TẤT CẢ - TẤT CẢ LÀ MỘT
Một nhà một mái một Cha
Cùng chung nhơn loại cùng hòa thương yêu
Thương yên chăm xóc dựng bồi
Tình thương sẳn có một nhà giống nhau
Là người phải biết thương nhau
Giúp nhau che chở xớt chia nổi buồn
Thấy người hoạn nạn đớn đau
Ta đây cũng thấy xót xa như người
Tất nhiên cảm hóa lòng người
Trời cao thương xót tấm lòng hiền nhơn
Vui sau muôn sự ấm yên
Cho nhơn gian hưởng tình Trời siêu nhiên
Cả muôn ức ức muôn loài
Cùng chung thế giới đại đồng sướng vui
Một là tất cả như nhau
Cùng chung cảnh ngộ cùng nhà quí thương
Kính bái
Lê Thành Lợi
Đan Mạch, ngày 04-10-2002
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