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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 
 

Voâ Cuøng 
 

Voâ cuøng taâm ñaïo qui duyeân toát 
Khai trieån chính mình töï soáng yeân 
Qui hoäi tình ngöôøi duyeân ñaït ñaïo 

Khai thoâng trí tueä töï phaân hoøa 
 

Kính baùi, 
 

Vó Kieân 
 

Muïc Beù Taùm töø 25/09/04 ñeán 03/10/04 
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) Caùi gì goïi laø ñöùng ñaén? 
2) Traät töï laø gì? 
3) Ñaàu ñuoâi thì ai cuõng coù caàn gì phaûi lo? 
4) Caàn trí saùng taâm minh hay khoâng? 
5) Minh ñaïo minh ñôøi ñeå laøm gì? 
6) Xöû söï toát ñeïp ñeå laøm gì? 
7) Nhòn nhuïc toái ña ñeå laøm gì? 
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1) Atlantic city, 25-09-04 12:30 AM 
Hoûi:  Caùi gì goïi laø ñöùng ñaén? 
 

Ñaùp: Thöa caùi gì goïi laø ñöùng ñaén ñeàu raát coù traät töï
  Keä: 
 Traät töï laø söï ñöùng ñaén nhaát 
 Tieán hoaù  toát ñeàu coù traät töï 
 Giaûi tieán taâm linh phaûi khoå haønh 
 Qui nguyeân thieàn giaùc töï truy linh 
 

2) Atlantic city, 26-09-04  5: 25 AM 
Hoûi:  Traät töï laø gì? 
 

Ñaùp:  Thöa traät töï laø ñaâu vaøo ñaáy coù ñaàu coù ñuoâi 
  Keä: 
 Dung hoøa traät töï an yeân quí 
 Giaûi toûa phieàn öu nôû nuï cöôøi 
 Quí töôûng trôøi cao khoâng daáy baän 
 Quaùn thoâng trôøi ñaát roõ thaâm aân 
* ngaøy 27-09-04:Thaày khoâng coù vieát 

3) Atlantic city, 28-09-04  2: 18 AM 
Hoûi:  Ñaàu ñuoâi thì ai cuõng coù caàn gì phaûi lo? 
 

Ñaùp:  Thöa phaûi laøm vieäc coù ñaàu coù ñuoâi môùi 
ñuùng 
  Keä: 
 Thöïc haønh ñöùng ñaén ñaàu ñuoâi 
 Tieán hoùa thaâm saâu töï giaûi muø 
 Cô taïng quaân bình khoâng daáy baän 
 Bình taâm hoïc hoûi töï phaân laàn 
 

4) Atlantic city, 29-09-04  1: 10 AM 
Hoûi:  Caàn trí saùng taâm minh hay khoâng? 
 

Ñaùp: Thöa raát caàn trí saùng taâm minh thì moïi vieäc 
ñöôïc toát 
  Keä: 
 Qui y Phaät Phaùp tieán thaân haønh 
 Trí saùng taâm minh töï höôùng thanh 
 Quí töôûng Trôøi cao qui moät moái 
 Thaønh taâm thöïc hieän höôùng trong laønh 

5) Atlantic city, 30-09-04  9: 54 AM 
Hoûi:  Minh ñaïo minh ñôøi ñeå laøm gì? 
 

Ñaùp:  Thöa minh ñaïo minh ñôøi ñeå xöû söï toát ñeïp 
hôn 
  Keä: 
 Minh ñaïo minh ñôøi qui moät moái 
 Khai thoâng trí tueä phaùp töø hoài 
 Qui y Phaät phaùp khoâng thay ñoåi 
 Chuyeån hoùa thaâm saâu roõ ñaïo ñôøi 
 

6) Atlantic city, 01-10-04  1:00 PM 
Hoûi:  Xöû söï toát ñeïp ñeå laøm gì? 
 

Ñaùp:  Thöa xöû söï toát ñeïp ñeå ñöôïc hoøa aùi töông 
thaân 
  Keä: 
 Xöû söï toát ñeïp ñöôïc töông thaân 
 Giaûi phaân ñôøi ñaïo ñuùng tinh thaàn 
 Qui y Phaät phaùp caøng theâm quí 
 Uyeån chuyeån khoâng ngöøng töï thöùc taâm 
* ngaøy 02-10-04:Thaày khoâng coù vieát 

7) Atlantic city, 03-10-04  5:12 AM 
Hoûi:  Nhòn nhuïc toái ña ñeå laøm gì? 
 

Ñaùp:  Thöa nhòn nhuïc toái ña ñeå tieán trong thanh tònh 
  Keä: 
 Duyeân laønh nhòn nhuïc ñeå tieán thaân 
 Giaûi toûa uaát khí thanh töï ñaït 
 Giuùp ñôõ chính mình taâm ñaït thöùc 
 Qui y Phaät Phaùp phaân ñôøi ñaïo 
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG 
 

MOÃI NGÖÔØI ÑEÀU COÙ SAÜN CAÙI PHAÙP 
 “Moãi phaàn saün phaùp ñaëc aân 

Thanh cao oâ tröôïc töï laàn chuyeån qua” 

Moãi phaàn ñeàu coù saün caùi söï saùng suoát, caùi ñaëc aân beân trong. Neáu caùc baïn khoâng coù ñaëc aân saùng 
suûa, caùc baïn khoâng bao giôø quyeát ñònh ñöôïc vieäc gì heát, taán thoái do tieân yù cuûa caùc baïn. Baây giôø 
chuùng ta tu ôû ñaây, chuùng ta ñaõ ñaët moät ñöôøng loái tieán theo caùi tieán trình cuûa Ñöùc Thích Ca, Ñöùc Di 
Ñaø... cuõng nhö caùc vò Tieân Phaät troïn laønh ñaõ coù theå caûm ñoäng loøng ngöôøi. Chính chuùng ta ñaõ kính 
meán caùc Ngaøi, vaø chuùng ta choïn laáy con ñöôøng töï caùch maïng baûn thaân ñeå hoùa giaûi vaø thaêng tieán trôû 
veà queâ xöa choán cuõ, hoàn vía töông hoäi, thì chuùng ta phaûi chaáp nhaän tu vaø phaùt trieån caùi gì maø Trôøi 
Phaät ñaõ aûnh höôûng chuùng ta, ñoù laø caùi ñaëc aân.  

Caùi phaùp coù saün trong taâm moïi ngöôøi. Cho neân toâi noùi caùi ñaïo naøy laø ñaïo cuûa caùc baïn, moãi 
ngöôøi ñeàu coù moät caùi ñaïo, coù moät caùi phaùp, maø caùc baïn khoâng côûi môû, khoâng chòu khai thoâng nhöõng 
söï tröôïc oâ cuûa noäi taâm thì caùc baïn khoâng bao giôø coøn caùi phaùp heát, baïn seõ maát phaùp, goïi laø “maït 
phaùp”. Ngöôøi naøo noùi “maït phaùp” laø chính hoï ñaõ maït ñoù. Coøn chuùng ta tu ôû ñaøng naøy, caøng ngaøy 
caøng môû thì chuùng ta thaáy phaùp, nhaém con maét caùc baïn thaáy aùnh saùng, nhaém con maét caùc baïn thaáy 
taâm caùc baïn ñöôïc an, thanh tònh, ñoù laø caùi phaùp. Chuùng ta laïi coù caùi ñaëc aân vaø coù saün saøng caùi phaùp ôû 
beân trong thì chuùng ta phaûi tieán veà söï thanh cao.  

Söï oâ tröôïc beân trong chuùng ta chuùng ta cuõng phaûi tieán qua ñeå hieåu. 
Töï laàn chuyeån qua: chuùng ta tieán qua heát nhöõng söï oâ tröôïc cuûa noäi taâm, chuùng ta môùi bieát thoâng 

caûm taïi sao noù oâ tröôïc. Taïi vì Chuû Nhôn OÂng khoâng coù bình tónh, baøng hoaøng, khoâng coù nhaát ñònh, thì 
noù phaûi sa vaøo choã oâ tröôïc. Khi Chuû Nhôn OÂng saùng suoát thì töï nhieân noù phaûi tieán veà caùi thanh cao, 
bình thaûn, thôi thôùi ôû beân treân, buoâng boû taát caû vaø hoøa ñoàng vôùi taát caû, noù môùi chuyeån laàn qua, noù ñi 
leân, noù töï söûa, böôùc naøy tôùi böôùc khaùc. 

Thông Báo của Ban Chuyển Vận trong ngày Thiền Ca (Jan 01,2005) 
 

 Kính thưa các bạn đạo, 
  Để chuẩn bị xe Bus, đưa đi và đón về, cho tất cả các bạn đạo ở tại Hotel Marriott đi đến 
Hí -Viện La Mirada trong ngày Thiền Ca được chu đáo, Ban Tổ Chức nhận thấy còn có một số bạn đạo 
đã ghi danh ở tại Hotel trong mấy ngày Khóa Sống Chung, nhưng chưa ghi danh cho BTC biết là có cần 
phương tiện (xe Bus) của BTC để đi đến rạp hát La Mirada trong ngày Thiền Ca này hay không ? 
 Vì đã có trên 420 bạn đạo ghi danh ở tại Hotel Marriott trong mấy ngày Khóa Sống Chung, 
nhưng chỉ có khỏang 140 bạn đạo đã ghi danh cho biết là cần phương tiện (xe Bus) của BTC để đi đến 
Hí Viện La Mirada. 
 Kính thưa các bạn đạo, vì ngày hôm đó là ngày New-Year Holiday, nên rất khó mướn thêm xe 
nếu mình cần thêm. Do đó, BTC mong quí bạn đạo liên lạc ngay với Ban Chuyển Vận nếu thấy mình 
chưa ghi danh cho phương tiện chuyên chở này. Còn các bạn đạo đã ghi danh cho phương tiện chuyên 
chở này và đã được sự trả lời của Ban Chuyển Vận thì không cần ghi danh nữa. 
Khi liên lạc bằng điện thọai, nếu thấy đường giây bị bận hoặc không có ai trả lời, xin quí bạn vui lòng để 
lại lời nhắn rõ ràng và đầy đủ trong máy (tên họ, nơi cư ngụ, số điện thọai, tổng số người trong nhóm sẽ 
đi chung). 
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 Kính thưa các bạn đạo, vì BTC đã không tính sự chi phí cho phương tiện chuyên chở này trong 
Khóa Sống Chung kỳ này, vậy nếu các bạn ghi danh cho phương tiện chuyên chở này xin các bạn đóng 
tiền và lấy vé xe Bus tại quầy ghi danh tại Hotel. Giá biểu cho phương tiện chuyên chở này là $13/US 
cho một người.  
 

Ban Chuyển Vận chúng tôi xin thành thật xin lỗi và mong các bạn thông cảm cũng như phụ giúp 
để chúng tôi hoàn thành công việc giao phó được tốt đẹp.  

 
Xin cám ơn các bạn,  
Thay mặt Ban Chuyển Vận, 
Dương Như Tùng 
Tel: (714) 715-5635 
Email: Tung_lax008@yahoo.com 
   

HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN 
Xin các bạn đạo Vô Vi hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Đan Mạch anh Khổng Trung Huyến, sanh 
ngày 19 tháng 06 năm 1945. Hưởng thọ 60 tuổi từ trần ngày 26 tháng 11 năm 2004. Linh cửu được mai 
táng tại nhà thờ Esbjerg Đan Mạch. Xin cầu chúc linh hồn anh Huyến siêu thăng về nơi tịnh quốc. 
                                                         Chúc anh thượng lộ an bình 

Vui cùng ân hưởng tình nồng Trời ban 
Ra đi thanh thản nhẹ nhàng 

Về nơi cố quốc ngàn đời nhớ thương 
                                                                         Bạn đạo 

 Đan Mạch đồng chúc 
THÔ 

             HOÀI   TÂM          
                           
Moät phuùt meâ taâm, hoùa thaân taøn. 
Bao naêm tu luyeän, phaûi ñaønh cam. 
Coâng phu, coâng quaû, muoän maøng. 
Ñöôøng tu lôû dôû, maây tan löng Trôøi. 
Taïi khoâng nghe, nhöõng lôøi Thaày daïy. 
Ñeå Luïc Traàn suùi daïi, haønh sai. 
Baây giôø hoái tieác daøi daøi. 
Thaày ñi bieät xöù, ñaâu ai ñoä giuøm. 
Khoâng vì theá, ta  chuøn  tieán böôùc. 
Ñeå cuoäc ñôøi, nghieäp chöôùng vaán vöông. 
Quyeát theo Thaày Toå, ñöôøng göông. 
Ñoä con thoaùt khoûi Gian-Döông baõo buøng. 
Nhöng tu phaûi, ñaïi huøng, ñaïi löïc. 
Khaån xin Thaày, giuùp söùc cho con. 
Vöôøn xöa caûnh cuû, Boàng Non. 
Hieäp cuøng Thaày Meï, saét son veïn gìn. 
                Minh-Nghóa  
        Bình Taân ngaøy 20-9-2004 

                     === 
Hoïc Thaày Tö - Thieàn sö  Löông Syõ Haèng  
Tu Thieàn nhaäp thaát choán khoâng nhaø  
Cöùu khoå taàm thinh Ñöùc Thaùnh Cha .  
Tænh toïa Thieàn ca vui Phaät phaùp ,  
Móm cöôøi dzui dzeõ beán meâ qua .  
Tình trôøi taän ñoä duyeân laønh ñeán , 
Voâ ngaõ vò tha boån taùnh ta .  
Trí Hueä -Töø Bi ai cuõng coù  
Voâ vi tieáng troáng laù laø la  , 
         NANCY 6-11-2004 
                         ==== 
           THIEÂN ÑÒA NHAÂN. 
               ****** 
THIEÂN Toân: Thöôïng Ñeá toïa ngoâi cao, 
Boà Taùt, Phaät, Tieân cuõng ngöï vaøo, 
Hoøa moät, chung söùc naâng Traàn haï, 
Höôùng ñöôøng Ñaïo Ñöùc, saùng muoân sao. 
                    *** 
ÑÒA Taïng: coõi aâm, giaûng Phaùp saâu, 
Toäi hoàn u uaát, chaät loái vaøo, 
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Bao giôø Ñòa Nguïc khoâng coøn toäi, ÑÒA Lôïi: chuùng sanh, choán Ñòa ñaøng, 
Phaät Soáng Teá Coâng haï sen nao?... Uoáng, aên, thôû, nguû :Meï(1) lo toan, 
                    *** Ban ôn giaùo hoùa, nhö Trôøi bieån, 
NHAÂN gian: sinh chuùng soáng traàn lao; Ai sôùm ñoåi thay: höôùng Thieân Ñaøng? 
Cuoäc Traàn taïm bôï, gioáng chieâm bao,                 ***  
Ñoùi khoå laàm than, chieán tranh khaûo , NHAÂN söï: cuoäc Traàn, laém traùi ngang, 
Sao khoâng tìm ñeán Voâ Vi naøo?... Oan khieân daøy xeùo, nôï cöu mang, 
                  *** Xaùo troän ñaûo ñieân, luaân hoài kieáp, 
THIEÂN Caûnh: Trôøi ban choán ñeïp laønh, Voâ Vi hoøa ñieäu: heát roän raøng… 
Ñöôøng Traàn muoán nheï: böôùc vaân haønh.  
Phaät, Tieân, Thaùnh, Chuùa:töø Traàn haï, SG, 05-11-2004. 
Sao khoâng trôû goùt, höôûng Trôøi thanh.  TRAÀN KIEÂN HOA.      
                  *** (1)-Ñòa Maåu (Thöôïng Ñeá).
 

Baùo caùo veà quyõ cöùu khoå ban vui 
 

Tieáp theo baùo caùo thaùng 10 2004 chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc cho ñeán 02 thaùng 12 - 2004  cho quyõ cöuù khoå ban vui: 
Ngöôøi göûi                  US$       Currency$ 
Phung Thi Thu (Mtl) 100.00  
Ho V Hue (Ca) 100.00  
Trang Duong (VA) 200.00  
Song Huynh (Wi) 50.00  
Luong Lan (qua HAHVV Houston) 200.00  
Nguyen Duc Tu (CA) 100.00  
Lam Minh My phuong (ON) 38.46 50
Vo Danh (Ca) 1000.00  
Cuong Nguyen (MI) 100.00  
AÅn Danh (Ca) 220.00  
HAHVV Florida 420.00  
Song Huynh (Wi) 50.00  
Tran Bao Nghien (OR) 100.00  
Long Bui (TX) 100.00  
Cuong Nguyen (MI) 100.00  
Mai Thi Mong Diep (VA) 50.00  
AÅn Danh (VA) 50.00  
Sandy Nguyen & Duc Tran (BC) 166.67 200
Song Huynh (Wi) 50.00  
HAHVV Florida 370.00  
Ho Thanh Hoang (Mtl) 166.67 200
Cuong Nguyen (MI) 100.00  
Nguyen Thien Huong (Wa) 20.00  
Gia dinh Le Mai (Ca) 100.00  
Bobby Nguyen (Dinh Thi Huyen Chau göûi thay)(TX) 500.00  
Nguyen Thi Thoaïi (Ca) 300.00  
Nguyen Dang Giang (Ca) 100.00  
Nguyen Dang Sang (Ca) 100.00  
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Taát caû soá tieàn nhaän ñöôïc cho quyõ naøy ñaõ, ñang vaø seõ ñöôïc xöû duïng 100% cho vieäc cöùu khoå ban vui göûi ñi cöùu 
luït  vaø giuùp ñôõ nhöõng gia ñình ngheøo hay caùc em caâm ñieác, moà coâi, mua hoøm cho ngöôøi cheát maø gia ñình khoâng 
ñuû trang traûi, ngöôøi cuøi ...hay nhöõng ai ngheøo khoå maø Thaày cho bieát caàn göûi. 
 

Nhöõng ngöôøi ñau khoå ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ cuùi ñaàu caûm ôn Ñöùc Thaày vaø quyù baïn ñaïo ñaõ giuùp cho quyõ cöùu 
khoå ban vui naøy ñöôïc toàn taïi töø naêm 1998 tôùi nay. 
 

Nhaân dòp khoùa soáng chung vaø Thieàn Ca vaøo cuoái naêm nay taïi Nam Cali chuùng toâi seõ coù hình aûnh vaø thö töø baùo 
caùo deán quyù baïn ñaïo ñaày ñuû. 
  

Moïi sô xuaát hay thaéc maéc caâu hoûi lieân quan ñeán quyõ naøy xin lieân laïc ngöôøi traùch nhieäm döôùi daây nhö sau :  
Phan Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca
Ngaân phieáu xin ñeà VoVi Association of Canada vaø göûi  veà :  
7021 Louis-Hebert St #1C  Lasalle Quebec H8N3E9  Canada 
Xin thaønh thaät caùm ôn quí baïn ñaïo 
Phan Cao Thaêng 
Hoäi tröôûng HAHVV Canada 
 

BAÏN ÑAÏO VIEÁT 
VOÂ VI COÙ GÌ LAÏ ! 

(Sau hai möôi laêm naêm Hoaèng Phaùp cuaû Ñöùc Thaày nôi Haûi Ngoaïi). 
------ooOoo----- 

 Kyõ nieäm 25  naêm Thaày xa queâ höông, cuõng laø 25 naêm Thaày Haønh Phaùp nôi Haûi ngoaïi,chuùng con nôi 
queâ nhaø khoâng bieát laáy gì ñeàn ñaùp coâng ôn Ñöùc Thaày ñaõ ñem Ñöôøng Ñaïo laïi cho chuùng con Tu Haønh haàu 
mong sôùm tìm veà con ñöôøng giaûi thoaùt , thaáy ñöôïc söï tieán boä thöïc chaát, coù tình thöông thöïc söï chöù khoâng 
thöông nhö trong lyù thuyeát saùch vôû. Coù con ñöôøng ñi  nghieâm tuùc, giôø khaéc thöïc haønh Ñaïo Phaùp ñaày ñuû, roõ 
raøng raønh maïch vaø nhaát laø khoâng meâ tín dò ñoan … 
 
  CAÂM MOÀM:Toâi coù moät ngöôøi baïn hoûi:Anh Tu Thieàn Phaùp gì , anh keå cho toâi nghe coù hôn toâi ñöôïc 
chuùt gì ? -Thuù thöïc nhö hoài tröôùc khi Tu veà Höûu Vi thì toâi ñaõ"noùi toaïc"ra cho anh ta bieát : Toâi Tu ñöôïc hôn anh 
caùi naøy caùi noï, bieát döôïc nhöõng chuyeän môùi laï naøy kia. Nhöng ngay laäp töùc, toâi nhôù ùlaïi nhöõng ñieàu Thaày giaûng 
: Mình Tu cho mình, chöù Tu cho ai ñaâu . Toâi laïi "Caâm moàm" - Toâi noùi:"Coù gì hôn anh ñaâu , nhöng thöïc chaát 
baây giôø toâi Tu thì Tu ñeàu haèng ngaøy ñeå khoâng boû cöû, thöù hai laø toâi Tu ñeå môû thöùc hoøa ñoàng beân trong, ñeå söûa 
chöõa phaàn beân trong toâi thoâi, chöù chaúng hôn gì ñaâu". Traû lôøi vaäy cho neân anh baïn toâi tiu nghæu, khoâng coù gì ñeå 
tranh chaáp nöõa caû. Toâi thaàm caûm ôn Trôøi Phaät, Ñöùc Thaày ñaõ daïy cho con nhöõng baøi hoïc "hôn thua tranh caûi 
ñoù". Vì quyù vò bieát khoâng? Hoài môùi Tu Voâ Vi , khi thaáy Phaùp naøy hay, ai cuõng muoán ñem phoå bieán cho baïn beø 
hoaëc ngöôøi thaân bieát ñeå cuøng höôûng ñöôïc caùi phöôùc laø tìm ñöôïc con Ñöôøng Ñaïo chaân chính, ñôn giaûn maø laïi 
keát quaû. 
 
 GIAN NAN TREÂN ÑÖÔØNG TU HOÏC:Töø khi  bieát Phaùp laø khi Thaày böôùc chaân ra ñi .      
Ñeå ñem Ñaïo Phaùp ban raõi ra Theá Giôùi beân ngoaøi cho nôi xöù sôû naøo cuõng bieát PLVVKHHBPP. Hoài ñoù môùi bieát 
thì tham haønh, tham noùi, tham khoe, baây giôø môí bieát nhöõng ñieàu hoài ñoù laø nhöõng caùi sai, caùi thieáu  cuûa baây 
giôø. Hoài ñoù toâi Tu taïi moät Tænh leõ thuoäc Mieàn Taây , tin töùc Tu Hoïc khoâng coù , thoâng tin caäp nhaät khoâng ñöôïc 
thoâng thoaùng nhö baây giôø . Nhôù laïi nhöõng maãu tin nhoû , vieát tay loái 5, 6 haøng , gôûi thaàm kín baèng xe ñoø quen 
bieát hoaêc moät ngöôøi baïn naøo coù dòp ñi Thieàn Ñöôøng. Ngöôøi nhaän ñöôïc ñem veà cheùp tay laïi 5, 7 baûn gôûi cho 
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baïn ñoïc roài chuyeàn tay coi vaø Tu Haønh theo nhöõng caâu vaên kia, ñaõ chaäm maø khoâng chính xaùc nöaõ … Thôøi 
gian qua roài môùi ñaây maø 25 naêm daøi ñaêng ñaúng .Oân laïi thôøi gian, Toâi thaáy nay Thaày ñaõ giaø roài (Taùm möôi hai 
tuoåi) chaún. Song Thaày vaãn maïnh khoûe, ngaøy cuõng nhö ñeâm duøng Ñieãn Quang nghieân cöùu tìm nhöõng ñieàu hay, 
hôïp tình lyù ñeã daïy gioã cho Thieàn Sinh qua caùc phöông tieän :töø nhieàu  loaïi nhö Kinh saùch thô vaên, Baùo PT ÑN, 
Ñaëc San VoâVi; baêng cassette, baêng Video, baêng CD,VCD, DVD…, caùc buoåi noùi chuyeän noäi boä cuõng nhö 
ngoaøi coâng coäng  ñaõ ñem laïi nhöõng thaønh quaû myõ maûn , nhaát laø ñaõ coù 23 laàn Ñaïi Hoäi Voâ Vi  Theá giôùi.  Möôøi 
Naêm  caùc Chöông Trình Thieàn Ca toå chöùc taïi nhieàu nôi khaép moïi mieàn  Theá Giôùi. Vaäy chuùng ta khoâmg tieán, laø 
do ta haønh chöa ñuû, chöa ñuùng, chöa chòu khoù phaán ñaáu ñi leân, chöa buoâng boû chuyeän ñôøi . Tham aùi, tham vaät 
chaát giaøu sang ; roài cuõng phaûi boû laïi Traàn Gian sau laàn truùt hôi thôû cuoái cuøng ra ñi. - Ñaõ bao nhieâu laàn nhö vaäy, 
baây giôø bieát ñöôïc con ñöôøng Luaân Hoài vay traû taïi Traàn Gian naøy qua nhieàu kieáp: Khoaùng vaät, thöïc vaät, ñoäng 
vaät vaø trôû leân laøm ngöôøi. Ñaõ bao laàn  ôû taïi Traàn Gian, ñaõ bao nhieâu kieáp. Caùi gì ñaõ laøm cho ta ôû laïi ? Chuùng ta 
chæ ñöôïc traû lôøi : Laø caùi "Voâ Thöôøng" khoâng haèng höûu bôûi "baûn ngaõ traàn tröôïc" naøy. Chuyeän traû vay, nay ta ñaõ 
roõ, muoán chaám döùt con ñöôøng cuõ ñoù, phaûi döùt khoaùt chuyeän ñôøi , tìm ñöôøng trôû veà nguoàøn coäi queâ xöa. Ñoù laø 
con ñöôøng" phaûn boån hoaøn nguyeân"  maø Thaày ñaõ 25 naêm rao giaûng  mieät maøi cho ñaøn ñeä töû thöông yeâu baèng 
chính baûn thaân töï trong   mình chöù khoâng tìm ñaâu xa laï caû. Töø buoåi ra ñi Haønh Ñaïo ñeán nay, Thaày ñaõ daãn böôùc 
soáng hoøa vui, dìu ñaøn con daïi lang thang, nguïp laën treân khoái troøn luïc ñòa ñaày tranh chaáp, maùu leä ñau thöông 
naøy. Ai laø ngöôøi ñöôïc höôûng Hoàng aân ñoù?- Chuùng con ñaây ! Thaày ôi!  
 

ÑÖÙC THAÀY: - Noùi ñeán nhöõng kyõ nieäm veà Thaày  thì beà ngoaøi hình nhö khoâng coù ñoái vôùi chuùng con 
nhieàu, trong nhöõng Baïn Ñaïo  ñang ôû taïi VN so vôùi caùc Baïn Ñaïo ngoaøi Theá giôùi sau khi Thaày ñi vaéng, 
nhöng thöïc chaát beân trong , trong cuoäc soáng ñôøi thöôøng,  chuùng con ñaõ aûnh höôûng quaù nhieàu ñieàu trong 
YÙ Ñaïo, trong Ñöôøng Tu maø Ñöùc Thaày ñaõ rao giaûng , taïo nhaân duyeân cho chuùng sanh ,nhöõng yù nieäm toát 
laønh  thì nhöõng kyõ nieäm nho nhoû  coù thaám vaøo ñaâu so vôùi moät ñôøi ñau khoå neáu nhöõng linh töû ñoù khoâng 
bieát Tu. Ñöùc Thaày moät nhaø Truyeàn Phaùp khaùc haün vôùi moïi ngöôøi xöa nay: Saùng suoát nhö moät nhaø caùch 
maïng traàn theá. Vöõng vaøng ñeå choáng ñôõ nhöõng phong ba nhö böùc Vaïn LyÙ Tröôøng Thaønh, môû roäng loøng 
thöông vôùi bao linh hoàn toäi loãi; laây laát; caïn kieät; lai laùng nhö maët nöôùc Bieån Ñoâng…Xa vôøivôùi nhöõng 
meâ tín , dò   ñoan trong höûu vi saéc töôùng .  Cao xa hôn veà beà daøy cuûa Lòch Söû, nhöõng lôøi daïy cuûa Thaày 
cuõng ñaõ chaïm traùn, ñeå roài hoøa ñoàng vôùi caùc Ñaáng Toân Sö ñi tröôùc nhö Ñöùc Thích Ca, Zesu Christ, Laõo 
, Khoång … vaø hoâm nay nhöõng ngöôøi con Phaät, con Chuùa, Laõo, Khoång …cuøng  chung moät ñöôøng hoøa 
ñoàng trong Voâ Vi, keû tröôùc ngöôøi sau theo Thaày daãn Ñaïo ñang tìm veà moät nguoàn coäi cuûa muoân loaøi 
vaïn vaät maø soá ñoâng loaøi ngöôøi chöa hieåu roõ baèng Ñieån Quang :Caùi aân hueä maø Ñaáng Thöôïng Ñeá ñaõ aân 
ban cho nhaân loaïi: nhöõng ñöùc con thöùc giaùc tieân phuoâng veà vôi Ñaáng Cha laønh haèng höûu trong saâu 
thaúm,laëng leõ töø taän ñaùy loøng cuûa moãi con ngöôøi taïi theá . - Thöôïng Ñeá ôi ! Ngaøi coù coøn môû trí ban aân 
cho hoï hieåu hôn khoâng? Ñeå hoï ñöôïc thoï höôûng nhöõng ôn saâu Trôøi bieån  kia nhö chuùng con coù ñöôïc 
mhöõng Aân Töù  cuûa Ñöùc Thaày vaø Ñaáng Cha Trôøi, tröïc tieáp daïy baûo  töø hieãn loä cho ñeán aâm thaàm trong 
töøng phuùt khaéc , trong nôi vi teá nhaát cuûa moãi Linh Töû xuoáng Traàn hoïc Ñaïo xöa nay. Lyù thuyeát thì 
nhieàu ñaày oàn aøo tranh caûi, thöïc chaát thì quùa ñôn giaûn nhö Vuõ Truï chæ coù moät vaø hai (Nhaát nguyeân vaø 
Nhò nguyeân).- Nôi ñaây Phaùp Lyù Voâ Vi ta ñaõ tìm ñöôïc con ñöôøng soá moät  baèng "Vaïn thuø qui nhaát boån". 
Con ñöôøng trôû laïi "Cöõa Nam Thieân" , nôi ñoù chi( coù Aùnh saùng cuûa Trí Hueä, cuûa löõa Tam Muoäi ñaõ Tu 
Luyeän cho Nguõ Khí Trieàu Nguyeân, cho aâm döông hôïp nhaát , cho con ñöôøng Maïch Ñoác môû loái Hoài 
Nguyeân trôû veà Haø Ñaøo Thaønh maø keát tuï Moâ Ni Chaâu , Thaùnh Thai, Linh Theå ( linh hoàn) … 
     Caùi Linh Theå ñoù laø keát quûa cuûa Cuoäc Ñua, cuûa Vaän Ñoäng Vieân  ñua xe Voâ Vi. Nhöng khoâng chæ 
döøng chaân taïi ñoù , Linh Theå naøy coøn phaûi veà beân treân Hoïc Ñaïo caùi chaát lieäu cuûa Phaät Thaùnh Tieân cho 
am töôøng haèng höûu trong cuoäc ñôøi cuûa moät Thieân Theå  môùi ñöôïc hoøa tan vôùi caùc taàng giôùi thöôïng 
thieân . Khi  ñaõ haønh thoâng caùc böôùc ñònh vò cuûa Linh Hoàn sieâu xuaát . Linh Hoàn ñoù seõ ñöôïc chöùng quûa  
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taïi ñoù, roài trôû veà Traàn tieáp tuïc cuoäc soáng cuûa caùi nhuïc theå coøn laïi cho ñeán ngaøy heát kieáp. Khi Lieãu 
Ñaïo hoï seõ trôû veà con ñöôøng xöa nôi chöùng quûa. An nghó  Hoaèng Phaùp thaäm thaâm vi dieäu nhö Ñöùc Toå 
Sö Ñoã Thuaàn Haäu, hoaëc hoï nguyeän trôû laïi Traàn gian ñeå phuïc vuï nhaân sanh , taøi boài cho sinh chuùng, traû 
ôn "Vay Phaùp Traû Phaùp" cho ngöôøi ñôøi ñang coá taâm hoïc Ñaïo  vaø Haønh Ñaïo nhö caùc Ñöùc Phaät Soáng Teá 
Coâng, Quan Aâm Boà Taùt … Caùc vò  hieän höûu ñang  duøng caùc coâng naêng cuûa quûa vò Phaät maø  chaêm lo 
cho ñôøi soáng Tinh Thaàn cho sinh chuùng, cho Phaùp Lyù Voâ Vi:nhö  Ñöùc Thaày Taùm…Caùc Ngaøi ñaõ  daøy 
coâng hoùa ñoä , töø Vieät Nam ra Theá Giôùi cho nhieàu ngöôøi ñaõ bieát veà Phaùp Lyù Voâ Vi . Nhöng coøn nhieàu , 
nhieàu ngöôøi nöõa chöa bieát, chöa thoâng.Voâ Vi ñoái vôùi hoï coøn xa vôøi, coøn quaù voïng töôûng , hieåu laàm, 
ñang ñoùng baêng trong maét phaøm, trong lyù thuyeát daây chuyeàn töø nhieàu kieáp ( hoï nghó vaäy)! Khoâng ñaâu 
thöïc chaát cuûa Voâ Vi laø ôû ñaây: Chuùng toâi ñang traêm ngaøn laàn  trong ngoùng, moïi chuùng sinh , moïi con 
ngöôøi khoâng keå laø VN, laø maøu da, saéc toäc , maét xanh, maét naâu, toùc ñen,toùc vaøng chi caû. Chuùng toâi raát 
mong muoán nhaân loaïi tìm veà Voâ Vi . Chuùng toâi khoâng tranh giaønh ngöôøi Ñaïo, Ñaïo laø cuûa chung trong 
Trôøi Ñaát, khoâng nhoài nheùt ñeå ai theo. Chuùng toâi chæ mong hoï ngoaùi coå trôû laïi "con ñöôøng taét" naøy ñeå ñi 
cho hoï cuøng ñi mau . Hôûi ai! Vaät chaát Theá gian ñaõ tieán boä quùa nhieàu. Neáu coøn tham luyeán maõi thì coøn 
trì treä, coøn ñau khoå trieàn mieân. Oâi caûnh khoå Traàn gian bieát bao giôø cho döùt . Coù phaûi chuùng toâi tham 
quaù phaûi khoâng caùc baïn?- Ñuùng ! chuùng toâi ñang tham caùi Thanh, muoán cho nhaân loaïi ñeàu Thanh heát, 
ñeå    rôøi caùi khoå, caùi traàn tröôïc daäp vuøi. Oâi! Traàn gian coøn nhieàu nôi leä traøo, mauù ñoå, thòt rôi, cuûa chieán 
tranh khoâng coù loái thoaùt … 

Nhìn laïi 25 naêm Haønh Ñaïo cuûa Ñöùc Thaày Taùm Vó  Kieân nôi Haûi Ngoaïi , laø moät chuoåi thôøi gian 
daøi traên trôû vôùi nhieàu trôû löïc traàn tröôïc maø Ñöùc Thaày ñaõ suoân seõ vöôït qua, ñaõ xaây döïng moät 
taäp theå Baïn Ñaïo Voâ Vi coù nhieàu nôi Tu hoïc khang trang, tieän nghi coù taàm côû Theá Giôùi, töø 
Thieàn Vieän,Thieàn Ñöôøng coá ñònh vaø löu ñoäng , caùc khoùa hoïc "Chung Thieàn"taïi caùc nôi chöa 
ñuû ñieàu kieän. Thaày mieät maøi xaây döïng ñeán ñöôïc 23 Ñaïi Hoäi Theá Giôùi Voâ Vi, 10 naêm Thieàn Ca 
mang ñaày ñuû baûn saéc Daân Toäc Vieät hoaønh traùng, ñaõ hoäi ngoä cuøng caùc Ngheä Syõ Öu Tuù cuûa Voâ 
Vi vaø ngoaøi ñôøi. Thöïc hieän haèng naêm taïi nhieàu ñòa ñieåm, ñaõ ñem laïi söï hoøa ñoàng Ñôøi Ñaïo, 
moät phöông thöùc Haønh Ñaïo nheï nhaøng thanh thoaùt  nhöõng  aâm ba soáng ñoäng , thuùc ñaåy caùc 
Linh  Caên coá gaéng Tu Haønh ñeå sôùm trôû veà coäi nguoàn baèng nhöõng vaàn thô: 

 
        "ÑAÏO TROÃ HOA". 
   Töø  nôi nguoàn coäi aân ban ra, 
  Phaùp lyù Thieàn Haønh xuoáng nöôùc ta. 
  Toå khôûi nay traøn quanh Theá Giôùi, 
  Thaày Taùm Hoaèng Phaùp: hai laêm xa, 
   Ñaïi Hoäi 23  Hawaii môû, 
  Ñeä Töû Voâ Vi hôïp moät nhaø. 
  Goùp Ñieãn naêm chaâu ñôøi toõ ngoä, 
  Thieàn Ca vang maõi, Ñaïo troã hoa. 
 
          Thieàn Ñöôøng PHUÙ NHUAÄN,VN, 11-06 -2004. 
             Kính baùi, 

     TRAÀN KIEÂN HOA. 
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