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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

Chaùnh Phaùp
Chaùnh phaùp khai thoâng ñöôøng dieãn tieán
Caûm thoâng ñôøi ñaïo töï taâm hieàn
Qui nguyeân ñöôøng loái thaàm tu thieàn
Chuyeån hoaù thaâm saâu töï caûm yeân
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 11/11/2004 ñeán 17/11/2004

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) Hữu ích về tâm linh là gì?
2) Sáng suốt để làm gì?
3) Người tu thiền cần dấng thân phục vụ hay không?
4) Phục vụ những chuyện gì?
5) Tiếp đón nồng hậu có ích gì không?
6) Ghét buồn có lợi không?
7) Ghét buồn có lợi không?

1) Montreal 11-11-04 2:05AM
Hỏi: Hữu ích về tâm linh là gì?

2) Montreal 12-11-04 2:25AM
Hỏi: Sáng suốt để làm gì?

Đáp: Thưa hữu ích về tâm linh là thanh tịnh và sáng Đáp: Sáng suốt để phục vụ tốt
suốt
Kệ:
Quân bình tưởng nhớ tận Trời cao
Kệ:
Pháp giới phân minh tự bước vào
Hữu ích cho tâm linh sáng suốt
Tận độ tình Trời ban chiếu độ
Trì tâm tu luyện pháp phân hòa
Giải thông đời đạo tâm thân giải
Khai thông trực giác phát tâm hiền
Quí tưởng Trời cao duyên tận độ
3) Montreal 13-11-04 1:00AM
Hỏi: Người tu thiền cần dấng thân phục vụ hay
không?

4) Montreal 14-11-04 11:20AM
Hỏi: Phục vụ những chuyện gì?

Đáp: Thưa thành tâm phục vụ bất cứ chuyện gì cần
Đáp: Thưa người tu thiền rất cần dấng thân phục vụ đến
người kế tiếp
Kệ:
Thành tâm phục vụ khi cần đến
Kệ:
Dấng thân phục vụ người mới tu
Giải tỏa phiền ưu đứng vững bền
Mầm mống xây dựng đại sự chung
Khai triển chính mình thông một mối
Quí tưởng Trời cao của mỗi vùng
Bình tâm phục vụ tiến từ hồi
Thành tâm phục vụ trí bao dung
5) Montreal 15-11-04 10:50AM
Hỏi: Tiếp đón nồng hậu có ích gì không?

6) Montreal 16-11-04 15:33
Hỏi: Ghét buồn có lợi không?

Đáp: Thưa tiếp đón nồng hậu do người ưu thích
Kệ:
Tiếp đón nồng hậu uyển chuyển vui
Tình người sống động tạo thêm mùi
Qui nguyên tình người thân tâm vui
Khai triển chính mình uyển chuyển thông

Đáp: Thưa ghét buồn hại cho tâm thân
Kệ:
Ghét buồn hại cho tâm lẫn thân
Tưởng nhớ Trời cao chuyển muôn phần
Bảo đảm đường tu không gián đoạn
Thành tâm phục vụ tu tâm an

7) Montreal 17-11-04 11:50PM
Hỏi: Người tu thiền nên tránh sự ghét buồn không?
Đáp: Thưa người tu thiền nên tránh sự ghét buồn có thể tạo uất khí cho nội tâm
Kệ:
Sự ghét buồn không có ích nội tâm
Thân tâm tự thức chớ sai lầm
Quí thương Trời Phật chuyển giao thâm
Uyển chuyển không ngừng tự thức tâm
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG
SAÂN SI DO SÖÏ THIEÁU SAÙNG SUOÁT
Ngöôøi ta noùi giaän hôøn buoàn böïc coù theå ñi ñeán töï töû, nhöng maø buoàn böïc roài tôùi moät caùi giôø phuùt noù thaáy roõ
raøng, noù thöùc giaùc, noù thaáy raèng chính noù sai, thì noù trôû laïi maáy hoài. Cho neân caùc baïn thaáy khoâng, do ñaâu caùc maø
baïn buoàn böïc, saân si? Do ñoái töôïng! Maø ñoái töôïng noù laøm caùi gì? Hoûi chöù noù coù coá yù khoâng? Noù cuõng chaúng coá
yù, bôûi vì noù chöa hieåu laáy noù, noù môùi kích ñoäng chuùng ta, maø neáu noù hieåu laáy noù thì noù ñaâu coù phaù thieân haï.
Trôøi Ñaát hieåu laáy taát caû nguyeân caên vaïn vaät, Trôøi Ñaát coù phaù ai ñaâu. Chæ coù nhaân gian phaù Trôøi Ñaát maø thoâi.
AØ... cho neân chuùng ta tu ôû ñaây, ñi theo caùi töø bi baùc aùi côûi môû, cho neân caùc baïn phaûi coá gaéng, khi coù
chuyeän gì saân si, chuùng ta töôûng coù beà treân, coù Trôøi coù Ñaát chöùng minh cho chuùng ta, chöù khoâng phaûi haønh ñoäng
chuùng ta ñaây roài ñöôïc caùi gì ñaâu. Cho neân chuùng ta phaûi nôùi roäng söï saùng suoát ra ñeå tìm hieåu ñoái phöông, caûm
ôn ñoái phöông, nhieân haäu môùi aûnh höôûng ñoái phöông ñöôïc, chöù khoâng phaûi noùi “hoï choïc töùc toâi roài toâi gheùt hoï”.
Khoâng! Khoâng neân oâm caùi chuyeän ñoù, maø chuùng ta phaûi caûm ôn hoï, khi maø chuùng ta bieát caûm ôn ñoái phöông laø
chuùng ta ñaït ñöôïc caùi phaàn saùng suoát cao hôn ñoái phöông ñeå aûnh höôûng ñoái phöông. Nhôø ñoái phöông chuùng ta
môùi tieán thì chuùng ta ñem söï saùng suoát ñeàn ôn ñoái phöông, thì töï nhieân coù söï hoøa ñoàng, coäng ñoàng trong caùi thöùc
giaùc, moïi ngöôøi ñeàu côûi môû, theá gian cuõng bieán thaønh thieân ñaøng, gia ñình yeân vui.
Cho neân hieän taïi nhieàu baïn ngoài tu ôû ñaây, coù nhieàu baïn buoàn gia ñình laém môùi tôùi ñaây tu, nhieàu ngöôøi
giaän vôï giaän con, giaän ñuû thöù heát, nhöng maø ñoù laø söï thieáu saùng suoát. Baïn nhôù raèng khoâng phaûi vôï con, cha meï
maø nuoâi baïn ñöôïc ñaâu, Trôøi Ñaát keát hôïp laïi, coù döôõng khí, coù thanh khí ñieån môùi giuùp ñôõ chuùng sanh thì baïn neân
nôùi roäng tieán veà caùc phaàn thanh khí ñieån ñoù, baïn môùi thaáy roõ taát caû nhöõng ngöôøi ñoù khoâng coù ai phaù chuùng ta
ñaâu. Chæ chuùng ta thieáu saùng suoát ta cho ñoù laø phaù, chöù taát caû moïi ngöôøi ñoàng trong caùi hoaøn caûnh bò ngheït thôû
do caùi baûn taùnh tham saân si hyû noä aùi oá duïc noù taïo thaønh gaây söï taêm toái cho noäi taâm. Cho neân chaäm tieán laø vì leõ
ñoù.

THƠ CỦA ĐỨC THẦY GỞI ỦY BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
VÀ VÔ-VIMULTIMEDIA COMMUNICATION.
San Diego, ngày 6 tháng 1 năm 2005
Theo nguyện vọng của đại đa số bạn đạo vừa qua đã trình lên tôi, muốn xin được tổ chức đại
hội và thiền ca cùng một địa điểm và thời gian ở Singapore, để bạn đạo có thể tiết kiệm được
tiền bạc và đủ thời gian tham dự các tổ chức của Vô Vi và cũng là tạo cơ hội để bạn đạo hướng
tâm cầu nguyện cho những nạn nhân của thiên tai sóng thần, đã xảy ra ở vùng Châu Á, tôi
đồng ý cho phép tổ chức đại hội và thiền ca năm 2005 cùng một thời điểm tại Singapore. Riêng
về đại hội tại Cairns, sẽ tạm hoãn lại. Uỷ Ban Tổ Chức Đại Hội nên phối hợp với VVMC để lo
sắp xếp cho bạn đạo tham dự và tránh những thiệt thòi có thể xảy ra.
Quí thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

Thông Báo Của Vô-Vi Multimedia Communication về việc tổ chức thiền ca tại Singapore
và du thuyền 2005.
(ngày 7/1/2005)
Theo sự chỉ dạy của Đức Thầy, Vô-Vi Multimedia Communication sẽ điều chỉnh lại các packages trước
đây và thông báo đến tất cả các bạn đạo đã ghi danh và đóng tiền cọc để tham dự thiền ca và du thuyền
tại Singapore 2005. Vô-Vi Multimedia Communication sẽ có một thông báo chính thức về các packages
mới trong tuần sau, phù hợp với những nguyện vọng của đại đa số bạn đạo. Các bạn đạo đã đặt cọc trước
với VVMC, vẫn còn có giá trị.
Kính thông báo,
Vô-Vi Multimedia Communication,
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HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN
Xin quyù baïn ñaïo höôùng taâm caàu nguyeän cho Baùc Traàn Thò Hoàng ñaõ töø traàn vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm
2004 taïi San Jose, California, höôûng thoï 79 tuoåi, ñöôïc sôùm sieâu thaêng tònh ñoä.
Toaøn theå baïn ñaïo vuøng Baéc California thaønh thaät chia buoàn cuøng gia ñình Baùc Traàn Thò Hoàng.
Hoäi AÙi Höõu Voâ Vi Baéc California

Baùo caùo veà quyõ cöùu khoå ban vui
Thoâng baùo veà vieäc giuùp ñôõnaïn nhaân Soùng Thaàn :
Neáu quí baïn ñaïo muoán göûi tieàn giuùp naïn nhaân Soùng Thaàn, xin gôûi veà Hoäi AÙi Höõu Voâ Vi Canada,
chuùng toâi seõ chuyeån cho Hoäi Hoàng Thaäp Töï ñeå chuyeån ñeán cho naïn nhaân Soùng Thaàn.
Xin caùm ôn quyù baïn ñaïo
Tieáp theo baùo caùo 2 thaùng 10 2004 chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc cho ñeán 05 thaùng 1 - 2005 cho quyõ cöuù khoå ban vui:
Ngöôøi göûi

US$

Currency$

Voâ Danh (Ca)
1000.00
Loan Nguyen (Mi)
60.00
Tran Van (VA)
50.00
Nguyen Hoai Trung (On)
769.231000
James Vu (VA)
1000.00
Nguyen Dang Trie^m (TX)
500.00
Lai Ngoc Dung (AB)
100.00
Lai Ngoc Hoa (AB)
200.00
Nguyen Thi Thu Ha (Ca)
100.00
Khong Van Cuc
100.00
Nguyen N. Thach (Ca)
500.00
Kim Nguyen (Mtl)
153.85 200
Ho Thi Trong (Australia)
100.00
Dany Truong (Ca)
100.00
Nguyen Thi Lien (England)
100.00
Nguyen Thi Thoaïi (Ca)
300.00
TD Bruxelles
490.00
Le Thi Tuyet (IL)
200.00
Luu N Quynh & Luu D Quyen 100.00
Nguyen Ho Minh (Tx)
100.00
Nguyen Van Ty ( Boston)
100.00
Phan Ba Tam (Tx)
40.00
Nguyen thi Hien (Ca)
200.00
Lai Ngoc Tam (AB)
200.00
Tran N Quang (Fl)
100.00
Lam Tri Nhu (TX)
100.00
Bui Minh Cong (AB)
50.00 65
Dang Lisa Ngoc (Connecticut) 200.00
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Truong Phuoc (Australia)
100.00
Vo Danh (Santa Rosa Ca)
100.00
Hung & Dung (New Mexico)
300.00
Vo Danh (Ca)
100.00
Trinh Minh (Tx)
50.00
Lam Bao Vinh (Tx)
50.00
Nguyen Nguyet Bich (Mtl)
76.92 100
Lo Heng (France)
50.00
BD TD Thien Thuc
100.00
La Quan Thuc (PA)
50.00
Nguyen Hong Duc (Danmark) 100.00
Hair of the year (Ca)
1000.00
Nguyen Thi Lai (VA)
400.00
Nguyen Phong Luu (Ca)
100.00
Nguyen Ngoc Loan (Ca)
50.00
Nguyen Minh Huan (Ca)
50.00
Nguyen Minh Tri'(Ca)
50.00
Duong Van De (Ca)
100.00
Vo Danh
50.00
Porter Kim Ann (Ca)
300.00
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
Nhaân dòp khoùa soáng chung vaø Thieàn Ca vöøa qua chuùng toâi xin baùo caùo soá tieàn nhaän ñöôïc nhö treân.
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

THÔ
CHAÙNH TAØ

Taâm chaùnh ñaïo chaùnh, taâm taø ñaïo taø
AÁy lôøi Thaày Toå daën doø ta
Taâm tu phaûi giöõ luoân minh chaùnh
Saùng suoát beàn loøng môùi tieán xa
Töï vaán ñöôøng ñi sao ñuùng ñaïo
Luoân luoân caûnh giaùc traùnh ñöôøng taø
Thöông ngöôøi giuùp ñôû caàn minh xeùt
Chôù ñeå ñaïo taâm laïc loái ma
Caøng tu caøng thaáy ñöôøng ñi khoù
Moät tí sai laàm maát loái ra
Caån thaän duø khi laøm vieäc thieän
Coi chöøng nghòch ñaïo maát taâm ta

Ñuùng ñöôøng, ñi chaäm nhöng beàn vöõng
Laïc loái, si meâ… ñaïo maõi xa…
Gian doái khoù veà chung loái Phaät
Thaúng ngay haønh ñaïo môùi thaêng hoa
Bao naêm reøn luyeän theo Thaày Taùm
Troïn ñaïo tu taâm thöùc chaùnh taø.
Thanh Ña, 11-12-2004
====

TÖ EÁCH VOÂ VI.
NHIEÄM MAÀU DOØNG LEÄ

Nöôùc maét traàn gian chaûy xuoáng hoaøi
Giuùp ngöôøi ñau khoå bôùt quaèng vai
Ai ñang haïnh phuùc lieàn rôi leä
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Keû aáy nieàm vui taêng gaáp hai
ÔÛ theá vui buoàn ta cöù khoùc
Coøn nôi aâm phuû, khoùc laø sai
Bôûi vì caøng khoùc caøng sa ñoïa
Tan naùt hoàn linh, hoaù boï loaøi
Neáu bieát bình taâm lo nieäm Phaät
AÊn naên saùm hoái heát chua cay
Ngöôøi khoân ôû theá lo tu söûa
Keû daïi tham daâm phaûi ñoïa ñaøy
Nöôùc maét ngoït ngaøo theâm söùc soáng
Cuõng laø thuoác ñoäc choán aâm ñaøy
Trôøi ban doøng leä cho traàn theá
Maàu nhieäm voâ cuøng, quí laém thay!
Thanh Ña, 01-11-2004

TÖ EÁCH VOÂ VI.

========

MÖØNG XUAÂN AÁT DAÄU.

(Hoïa vaän baøi “Xuaân Thô” cuûa Ng~Hieàn)
AÁt Daäu Kieân Hoa chuùc Baïn Thô,
Xuaân sang phaùt trieãn thoaùt maây môø.
Vaên Thô mang ñeán cho Ñôøi saùng,
Tu tieán cuøng ai heát ngu khôø.
Hieäp nhöùt ñoàng taâm veà Thaày Toå,
Gieo nguoàn Ñaïo saùng thoaû öôùc mô.
Mong cho Thô Hoäi Tao Ñaøn maõi,
Ban raõi Höông Thô chuùng baïn nhôø…
SG, 14-12-2004.
TRÀN KIEN HOA.
========

THI CA ÑAÏO PHAÙP 2005

(Hoïa vaän baøi “Xuaân Thô” cuûa Ng~Hieàn)
Thieàn môû boä ñaàu Ñieån hoaù Thô
Nhaéc ta tænh thöùc chaúng meâ môø
Vui cuøng Thô Nhaïc loøng thanh thoaùt
Meâ caûnh traàn gian trí daïi khôø
Möôïn Ñieån laøm Thô cho thoûa chí
Xa danh xa lôïi chaúng theøm mô
Cuøng ngöôøi Tri Kyû vui ngaâm hoïa
Quyeàn theá khoâng ham khoûi caäy nhôø!
TÑ. PN, 17-12-2004
THIEÀN TAÂM.
=====

XUAÂN THÔ AÁT DAÄU

(Chuùc Xuaân Baïn Ñaïo Hoäi Quaùn Tao Ñaøn PN)
AÁt Daäu Nguyeãn Hieàn chuùc Baïn Thô
Sang naêm môû hueä phaù maây môø
Thieàn Thô phuïc vuï chung ñöôøng loái

Taïo phuùc - daân ñen thoaùt caûnh khôø
Chung söùc ñoàng taâm gìn Ñaïo Toå
Khôi nguoàn Suoái Ñaïo thoûa tình mô
Tao Ñaøn Hoäi Quaùn luoân beàn vöõng
Theá heä mai sau cuõng ñöôïc nhôø.
Dó An, 08-12-2004
NGUYEÃN HIEÀN.
=====
XUAÂN THÔ AÁT DAÄU (2)
(Yvaän baøi Xuaân Thô AÁt Daäu )
Xuaân veà söôõi aám laïi tình thô
Naêm thaùng coâ ñôn vôùi boùng môø
Thi só tao nhaân ñaâu vaéng boùng
Xuaân Thô hoøa ñieäu maáy ai khôø
Hoàn thô xoa dòu ngöôøi xa xöù
Giuùp khaùch traàn ai phaù moäng mô
Tìm ñeán sieâu nhieân maø höôûng phuùc
Hoàn nhieân trong saùng laém ngöôøi nhôø.
Dó An, 09-12-2004
NGUYEÃN HIEÀN.
========

CHUÙC TEÁT BAÏN THÔ

(Hoïa thô Ng~Hieàn - Chuùc Xuaân Aát Daäu)
AÁt Daäu Thieàn Taâm chuùc baïn thô
Taâm tö tænh thöùc chaúng meâ môø
Sieâng naêng thieàn nieäm theâm minh maãn
Ñieån hoùa thô vaên bôùt daïi khôø
Moät kieáp theo Thaày troøn nguyeän öôùc
Caû ñôøi phuïng söï thoûa nieàm mô
Tao Ñaøn Phuù Nhuaän luoân khai trieån
Phoå Ñaïo baèng thô, thieän höõu nhôø.
TÑ. Phuù Nhuaän, 14-12-2004
THIEÀN TAÂM
======

CHUÙC XUAÂN AÁT DAÄU 2005

(Hoïa thô "Xuaân Thô' cuûa Ng~Hieàn)
Thieàn Ñaêng naêm môùi laïi laøm thô
Noùi thaät noùi ngay chaúng maäp môø
Chuùc baïn haønh thieàn khai saùng trí
Khoâng coøn giaûi ñaûi taïo ngu khôø
Thöïc haønh töï cöùu, khoâng nhôø vaõ
Kieåm ñieåm söûa sai, chaúng moäng mô
Möôïn Ñieån khai taâm, minh lyù Ñaïo
Ngaøy sau AÂn Phöôùc saùng nhôø nhôø.
TÑ. Phuù Nhuaän, 14-12-2004
THIEÀN ÑAÊNG.

6

BAÏN ÑAÏO VIEÁT
Marriott Hotel Anaheim CA
30-12-2004
Thöa caùc baïn,
Toâi ñaõ ñoïc heát baøi vieát cuûa anh Hoaøng vaên Hoa, ñöôïc bieát anh coù nhaõ yù muoán giuùp ñôõ baïn ñaïo caùc nôi
ñoïc roõ, tìm hieåu söï thaät, neáu caàn söï phuïc vuï taän tình cuûa chính anh, anh seõ giaûi thích töø giai ñoaïn moät.
Nhöng coù ngöôøi hieåu vaø coù ngöôøi chöa hieåu anh cuõng seõ phaân taùch roõ reät hôn. Vaäy caùc baïn khoâng neân
vì söï chaáp meâ maø khoâng chòu nghieân cöùu theâm.Toâi öôùc mong raèng töø raøy veà sau, neáu ñaêng baát cöù baøi
vieát veà taâm linh, neân gôûi ñeán cho toâi xem tröôùc khi ñaêng ñeå traùnh hieåu laàm.
Thaønh thaät caùm ôn söï löu yù cuûa caùc baïn,
Quí thöông,
Löông Só Haèng
=====
Tham luaän veà Theå Xaùc vaø Taâm Linh?
Chuùng ta ai cuõng bieát con Ngöôøi , con Vaät ñeàu coù Taâm Linh tuøy theo maïnh hay yeáu .
- THEÅ XAÙC GOÀM COÙ: Ñaàu, mình, chaân tay,xöông da maùu thòt, thaàn kinh neûo oùc, tim gan tyø pheá
thaän, tai maét muõi mieäng vaø nhieàu thöù nöõa v.v.. ñeå taïo thaønh Ngöôøi hay Caàm Thuù. Coû Caây, Soûi Ñaù
cuõng coù söï soáng v.v..NGÖÔØI = Ñaàu ñoäi Trôøi, Chaân ñaïp Ñaát ! Ñaõ Tieán Hoùa raát nhieàu kieáp. Trí Tueä
ñaõ khai môû saùng suoát. Neáu Thöùc Giaùc Tu Haønh Thieàn Ñònh Phöôùc Hueä Song Tu thì sôùm ñöôïc Giaûi
Thoaùt . CAÀM THUÙ= Ñaàu, Mình, Ñuoâi naèm ngang nhau ! Phaûi nhieàu kieáp Tu môùi thaønh Ngöôøi. CAÂY
COÛ = Ñaàu laø Goác : Chui xuoáng Ñaát ! Chaân : Laø Caønh Laù höôùng leân Trôøi ! Tu theo Luaät Thieân
Nhieân môùi hoùa sanh laøm Saâu Boï. SOÛI ÑAÙ = Khoâng Ñaàu, khoâng Ñuoâi ! Tu theo Luaät Thieân Nhieân
môùi Hoùa Sanh thaønh Caây Coû . Theå Xaùc laø caùi KHAÙM TUØ ñeå nhoát LINH HOÀN bò quaûn lyù bôûi Luïc Caên,
Luïc Traàn laø :Tai maét muõi mieäng thaân vaø yù.
-TAÂM LINH NAÈM AÅN TAØNG TRONG THEÅ XAÙC GOÀM COÙ: Linh Hoàn laø Chuû Nhaân , Viaù laø phuï
thuoäc, Luïc caên, Luïc Traàn vaø nhieàu Caùn Boä khaùc ,Chuùng Sinh Ngöôøi , Caàm Thuù vaø Nuùi Soâng, Caây coái,
Traêng, Sao, Maët Trôøi v.v...Phaûi ñi baèng Ñieån Quang môùi chöùng nghieäm ñöôïc. Neáu sôùm Thöùc Giaùc Tu
Haønh ñöôïc Xuaát Hoàn hoïc Ñaïo vôùi caùc vò Thaùnh, Tieân, Phaät. Chuùa, Trôû veà Baûn Theå daïy Ñaïo cho Vía,
Luïc Caên, Luïc Traàn, cuøng Chuùng Sinh trong Tieåu Thieân Ñòa. Sau cuøng Giaûi Thoaùt Sanh Töû ! Qua moät
Chu Kyø: Töø khi Linh Hoàn ra ñi hoïc hoûi TIEÁN HOÙA moïi traïng thaùi! Nay ñaõ coù ñaày ñuû kinh nghieäm trôû
veà Ngoâi Vò cuûa mình. Caên Nhaø xa xöa Nguoàn Coäi töùc laø hôïp nhaát vôùi THÖÔÏNG ÑEÁ. Tieåu Hoàn Hôïp
Nhaát vôùi Ñaïi Hoàn, Tieåu Linh Quang Hôïp Nhaát vôùi Ñaïi Khoái Linh Quang. Ñaây laø Ñònh Luaät Tieán Hoùa
cuûa THÖÔÏNG ÑEÁ khoâng töø moät ai. ( Ngoïc kia chaúng giuõa chaúng maøi, cuõng baèng voâ duïng cuõng
hoaøi Ngoïc ñi.)
- Sau bao nhieâu naêm chuùng ta ñaõ chöùng nghieäm cuoäc Ñôøi thaêng traàm cay ñaéng ngoït buøi töø naêm 1945
ñeán ngaøy nay.- Chuùng ta ñaõ vöôït qua vaø coøn soáng thì AÂn Phöôùc thaät laø saâu daøy- Baây giôø gia ñình
chuùng ta ñaõ oån ñònh khaû giaû! Con chaùu hoïc haønh ñoã ñaït thaønh taøi. Cuoäc soáng höôûng thuï vaät chaát dö
thöøa: AÊn ngon maëc ñeïp, ôû nhaø laàu (noùng laïnh coù maùy ñieàu hoøa), ñi xe hôi, maùy bay taøu thuûy, tin töùc
nghe vaø thaáy khaép Hoaøn Caàu, thuoác men Y teá ñaày ñuû. Thaät laø ñôøi soáng nhö BAÙN TIEÂN taïi TRAÀN
(moät nöûa Tieân). Ñoù laø aân phöôùc TRÔØI BAN hay laø chuùng ta vaø con chaùu ñaõ tích tuï nhieàu Phöôùc Ñöùc
töø kieáp tröôùc thì kieáp naøy chuùng ta ñöôïc höôûng theo Luaät NHAÂN QUAÛ : Muoán bieát kieáp tröôùc ra sao?
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Kieáp naøy TA ñang höôûng thuï! Muoán bieát Kieáp töông lai ra sao? Kieáp naøy TA ñang Gieo Haït . ( Troàng
döa haùi döa, troàng ñaäu haùi ñaäu ). Neáu kieáp naøy Thöùc Giaùc Tu Haønh . Moãi ngaøy 24 giôø, chuùng ta boû
ra 1 hay 2 giôø ñeå Coâng Phu Tham Thieàn Nhaäp Ñònh, Laäp Coâng boái Ñöùc thì deã Ñaéc Quaû : THAÙNH
TIEÂN PHAÄT.
- Toâi theo Ñoaøn Quaân vaøo Mieàn Nam Naêm 1954. Taøu caäp beán Sôn Chaø Ñaønaüng, vaøo ñeán Quaûng
Ngaõi. Ra Hoäi Ñoàng Pheá Thaûi ñaàu naêm 1958 vaø laøm vieäc Moû Than Noâng Sôn, Quûang Nam ñeán naêm
1965 thì xin nghæ vieäc vaø laøm Daân Chính cho Hoa Kyø taïi Ñaønaüng. Ñaàu naêm 1975 vaøo Saigon laøm vieäc
ñeán saùng 27/4/75 gia ñình toâi rôøi Saigon ñaùp phi cô tôùi Phi luaät Taân taïm ngöøng. Saùng 30/4/75 thì ñeán
GUAM . Vaøo ñaát Hoa Kyø ngaøy 9 May 75 ôû traïi Fort Chaffee, Arkansas . Ngaøy 21/6/75 ñöôïc baûo trôï
do Hoäi TIN LAØNH ANH GIAÙO thaønh phoá W. Hartford CT. Ngaøy 10/7/75 laøm taøi chaùnh cho haõng
Baõo Hieåm Kyõ Ngheä taïi W. Hartford CT. Thaùng 8/76 rôøi veà Los Angeles CA. Laøm taøi chaùnh cho haõng
Security First Group töø ngaøy 7/12/ 76 cho ñeán 31/12/98 khoaûng 22 naêm thì toâi xin veà höu vì Haõng baùn
cho Metlife Company . Thôøi gian 1976 vaø 1977 ban ngaøy ñi laøm, toái ñeán hoïc Keá Toaùn. Cuõng vì vaän
duïng trí oùc vaø cô theå nhieàu cho neân naêm 1978 thì nöôùc muõi chaûy ra nhö nöôùc laïnh. Chöõa khoâng khoûi.
Raát may toâi ñöôïc coâ DUNG haøng xoùm giôùi thieäu Phaùp Thieàn VOÂ VI vaø toâi baét ñaàu Thieàn töø
ngaøy19/1/79 ñeán nay hôn 25 naêm. - Veà Theå Xaùc : Thôøi gian sau ñoù laïi bò beänh xuaát huyeát bao töû trôû
laïi ( ñau töø naêm 1971 taïi VN ). Vaøi naêm sau khaùm phaù ra bò vieân Gan B. Keá tieáp Ho thoå huyeát, naèm
nhaø thöông, Baùc Syõ khaùm nghieäm bò Lao phoåi cho uoáng thuoác 1 naêm. Chaân tay thöôøng bò laïnh vaø caùc
beänh khaùc nheï hôn .- Sau bao nhieâu naêm cöông quyeát Tu Thieàn vaø Ôn Treân Cöùu Ñoä. Ngaøy nay
Nghieäp Thaân moøn daàn : Vieân Gan B mieãn nhieãm khoâng uoáng thuoác, Phoåi heát Lao, bao töû heát luoân,
nöôùc muõi ngöng chaûy töø laâu, thænh thoaûng haét hôi thì uoáng 1 vieân thuoác laø ngöng chaûy. Chaân tay aám laïi.
Nay tuoåi gaàn 70 maø toâi caûm thaáy Tinh Thaàn vaø Theå Xaùc raát an vui , thanh nheï khoûe maïnh hôn xöa. Veà Taâm Linh : Sau moät thôøi gian Tu Thieàn.. Moät ñeâm thieàn xong ñi naèm coøn thöùc, toâi nghe treân ñænh
ñaàu coù tieáng gioù thoåiù, môû maét ra xem ñoàng hoà hôn 1 giôø saùng. Laéng nghe tieáng gioù thoåi nhö caùnh quaït,
Cô Theå khoan khoaùi !
Toâi nhaém maét nguû tieáp. Ñoä 2 phuùt sau, toâi caûm thaáy caùc luoàng ñieån trong Cô Theå töø chaân tay thu gom
tôùi buïng, ngöïc , coå roài leân ñeán Boä Ñaàu, sau cuøng phaùt ra 3 tieáng noå thì Hoàn toâi bay ra khoûi Theå Xaùc
ñaùp xuoáng moät Theá Giôùi xa laï. Toâi töï ñoäng chaép tay nieäm PHAÄT ñi boä ñeán Ñaûnh Leã Ñöùc Toå Sö : Ñoã
Thuaàn Haäu, Ngaøi ñaõ saùng laäp ra Phaùi Thieàn VOÂ VI . Ngaøi laø Ñöùc Phaät Baûo Taïng vaø ñaõ Lieãu Ñaïo
naêm 1967 taïi Saigon. Hieän nay OÂng TAÙM ( Löông Syõ Haèng ) keá thöøa Ngaøi Truyeàn Phaùp. Töø ñoù toâi
ñöôïc ñi hoïc Ñaïo : Ñöùc Toå Sö, Ñöùc Thaày Taùm, caùc Vò Phaät, Tieân, Ñöùc Quaùn Theá AÂm ( 3 laàn), Ñöùc
Chuùa Jesus (1 laàn) , Ñaõnh leã Ñöùc Meï Maria (1 laàn). Ñöôïc Hoàng AÂn cuûa Thöôïng Ñeá Ñöùc Cha Trôøi
(1 laàn), luùc ñoù toâi ñang thöùc! Taâm Tö toâi ruùng ñoäng : AÂm Thanh Ñieån Quang cuûa NGAØI nhö töøng gioït
Ñieån roùt xuoáng Ñænh Ñaàu toâi. Toâi chæ khoùc! Toâi thaáy bao nhieâu toäi loãi cuûa toâi ñeàu phôi baøy ra vaø
nguyeän aên naên saùm hoái, laäp coâng boài Ñöùc sôùm trôû veà vôùi NGAØI. - Trôû veà Baûn Theå luoân luoân khaùm
phaù trong Ñieån Giôùi caùc Coõi, caùc Taàng : Gaëp coâ Vía( AÂm Döông hôïp nhaát ) daïy Ñaïo cho Luïc Caên Luïc
Traàn vaø chuùng sinh baét chuùng Nieäm Phaät. Ñöôïc ñi trong tieàn kieáp, ñeå bieát caùc kieáp tröùôc Tu ra sao?
Maø kieáp naøy phaûi Luaân Hoài? Cuoäc haønh trình TU HOÏC thì voâ cuøng, rieâng toâi môùi ñaït ñöôïc chuùt ít .
Nhöõng AÁn chöùng ñoù! Beà Treân AÂn Ñoä ñeå khuyeán TU chöù toâi khoâng coù khaû naêng töïï ñoäng Xuaát Hoàn
nhö THAÀY TAÙM. Thaày laø Baäc Chaân Sö hieám coù taïi Theá Gian naøy. Neáu xeùt beà ngoaøi thaáy Thaày
TAÙMø gioáng nhö ngöôøi bình thöôøng, khoâng coù caân ñai aùo maõo nhö nhöõng VÒ TU HAØNH cuûa caùc
TOÂN GIAÙO. Cho neân nhieàu ngöôøi chaáp veà HÌNH TÖÙÔNG! neân coi thöôøng. Coù raát nhieàu ngöôøi
gaëp duyeân may TU THIEÀN do oâng daïy ñaõ ñaït nhieàu aán chöùng .
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Phaùp Thieàn Voâ Vi Khoa Hoïc Huyeàn Bí Phaät Phaùp Goàm coù : Nieäm Phaät – Phaùp
Luaân Chieáu Minh – Soi Hoàn - Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån - Ñònh Thaàn.
Ñoù laø Phöông Phaùp Khöù Tröôïc Löu Thanh ñöôïc OÂng TAÙM ( Löông Syõ Haèng ) ñang truyeàn Phaùp
Thieàn gaàn 50 naêm. OÂng thuyeát giaûng caû ngaøn baêng cassettes, CD, Vedio, VCDC, DVD vaø Kinh Saùch.
Ñaõ ra maét Thieàn Ca mang Ñaïo vaøo Ñôøi laàn thöù 10 trình dieãn taïi Phaùp, Ñöùc, Myõ, Canada vaø UÙc Chaâu
vaø seõ ra maét Thieàn Ca ! Tieáng Troáng Döïng Xaây ! laàn thöù 11 Ngaøy 1 Thaùng 1 naêm 2005 taïi Hí Vieän
La Mirada Orange County Nam California. OÂng ñaõ ngoaøi 80 tuoåi vaãn khoûe maïnh saùng suoát. OÂng
sinh quaùn taïi Quy Nhôn Tænh Bình Ñònh VN. OÂng laáy maáy chuïc naêm kinh nghieäm Baûn Thaân TU
THIEÀN ÑÔØI ÑAÏO SONG TU mang ra coáng hieán, thuyeát giaûng daïy baûo kyû thuaät cho caùc baïn ÑAÏO
khaép nôi treân Theá giôí. Haønh giaû chòu khoù TU THIEÀN thöïc haønh cho ñuùng Phöông Phaùp thì sôùm coù
keát quaû. Veà Ñôøi Soáng OÂng daïy : phaûi saùng suoát khoâng meâ tín dò ñoan, thöïc thaø vôùi chính mình vaø moïi
ngöôøi, hoïc nhaãn hoïc hoøa, thöông yeâu tha thöù, moïi Ngöôøi ñeàu ñuùng, chæ coù Ta laø sai luoân luoân nieäm
Phaät . Gia ñình phaûi eâm aám, neáu nghòch caûnh ñöa ñeán phaûi hoïc nhaãn, hoïc hoøa v.v.. Hoïc phaù meâ phaù
chaáp nhö : Ñeán Las Vegas laø nôi ñoäng loaïn môû Ñaïi Hoäi THIEÀN ñeå caùc baïn Ñaïo töïï do hoïc hoûi Ñoäng
Tònh, Thanh Tröôïc vaø trình ñoä Tu hoïc bao nhieâu naêm Thanh Tònh ra sao? Coù baïn khoâng bò côø baïc loâi
cuoáân, TAÂM vaãn Thanh Tònh. Coù baïn trình ñoä yeáu hôn phaûi thôøi gian môùi Thanh Tònh, coù baïn phaûi hoïc
daøi daøi. OÂng cho hoïc nhieàu baøi ñoäng loaïn vaø thanh tònh ñeå môû Trí Tueä Quaùn Thoâng moät kieáp laøm
ngöôøi Tu Thieàn . ( Ñôøi laø baõi Tröôøng Thi.) - Veà Ñaïo oâng daïy : Phaûi thöïc haønh cho ñuùng phöông
phaùp, ñöøng söûa Phaùp. Coâng Phu, Coâng Quaû, Coâng Trình vaø Laäp Haïnh ñeå Giaûi Nghieäp Taâm thì Theå
Xaùc môùi ñöôïc nheï keát tuï : Tam Hoa Tuï Ñænh, Nguõ Khí Trieàu Nguyeân, keát Moâ Ni Chaâu, Thaùnh
Thai ,Vía Hoàn töông ngoä thì môùi ñöôïc Xuaát Hoàn leân Hö Khoâng Hoïc Ñaïo vôùi caùc Vò Thaùnh, Tieân,
Phaät, Chuùa. Trôû veà daïy Ñaïo cho Chuùng Sinh trong Baûn Theå v.v..- Ñöøng coù sôï Linh Hoàn bò laïc ñöôøng
hoaëc Ma Quiû chieám maát Xaùc. Ví duï: Nhö con chim môùi taäp bay! Luùc ñaàu bay gaàn, sau ñoù bay xa
khoâng bao giôø laïc TOÅ. Linh Hoàn Xuaát ra Theå Xaùc thì coù Vía, Luïc Caên Luïc Traàn ôû laïi Theå Xaùc vaø caùc
VòThaàn, Thaùnh,Tieân , Phaät, baûo veä Theå Xaùc. Sau cuøng caùc baïn ñöôïc Giaûi Thoaùt Luaân Hoài Sanh Töû.
Coøn ôû Theá Gian naøy, caùc VÒ THAÀY chæ daïy sô sô khoâng ñi ñeán ñaâu. Hieän nay raát nhieàu ngöôøi Tu
Thieàn theo Phaùp Thieàn Voâ Vi vaø coù nhieàu Thieàn Ñöôøng vaø Thieàn Vieän taïi Hoa Kyø, Canada. AÂu Chaâu,
UÙc Chaâu, AÙ Chaâu .

Quyù Vò muoán tham khaûo hoaëc xin taøi lieäu mieãn phí, xin lieân laïc :
Caùc Hoäi AÙi Höõu Voâ Vi Khoa Hoïc Huyeàn Bí Phaät Phaùp nhö sau:
WEB. WWW.VOVIWEB.ORG - WEB. WWW.VOVILAX.ORG
Email:AV@VOVILAX.ORG - INFO@VOVI.ORG
Hoaëc Truï Sôû Xaây Döïng Voâ Vi
Soá 7622 23rd Street Westminster, CA 92683 (714 ) 891-0889

Hoaøng Vaên Hoa
Orange City, CA, ngaøy 16 /11/ 04
VayPhaùp Traû Phaùp.- Ñaõ Ñaêng Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT 12/26/04 Orange County CA.
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