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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

Tình Trôøi Taän Ñoä
Tình Trôøi taän ñoä quí hôn vaøng
Phaùp giôùi phaân minh töï böôùc sang
Qui Hoäi tình ngöôøi uyeån chuyeån sang
Caûm thoâng Trôøi Ñaát xeùt ñaøng hoaøng
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 11/09/04 ñeán 17/09/04

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) Thò phi ñeå laøm gì?
2) Phaù hoaïi ngöôøi khaùc ñeå laøm gì?
3) Khoân hôn ngöôøi khaùc coù lôïi gì khoâng?
4) Taïi sao khoâng bieát thöông mình laïi coù haïi taïi sao?
5) Khoâng bieát chính mình laø töï haïi taïi sao?
6) Töï cöùu baèng caùch naøo?
7) Thöa cô taïng quaân bình laø sao
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1) Bayce Canyon, 11-09-04 9: 30 AM
Hoûi: Thò phi ñeå laøm gì?

2) Salt Lake city, 12-09-04 3: 08 AM
Hoûi: Phaù hoaïi ngöôøi khaùc ñeå laøm gì?

Ñaùp: Thöa thò phi ñeå phaù hoaïi ngöôøi khaùc
Keä:
Phaù hoaïi ngöôøi khaùc phaù hoaïi mình
Baèng loøng töï söûa taâm an tònh
Caûm thoâng trôøi ñaát töï khai toøng
Khai trieån chính mình töï giaùc thoâng

Ñaùp: Thöa phaù hoaïi ngöôøi khaùc ñeå mình ñaéc lôïi
Keä:
Thieáu saùng suoát gieo hoïa chính mình
Taâm tu thanh tònh töï laøm thinh
Caûm thoâng Trôøi Phaät gieo duyeân toát
Thöùc giaùc chính mình thoâng khai trieån

3) Salt Lake city, 13-09-04 3: 10 AM
Hoûi: Khoân hôn ngöôøi khaùc coù lôïi gì khoâng?

4) Yellow Stone, 14-09-04 6: 30 AM
Hoûi: Taïi sao khoâng bieát thöông mình laïi coù haïi taïi
sao?

Ñaùp: Thöa khoâng hôn ngöôøi khaùc maø khoâng bieát
thöông mình laø coù haïi
Keä:
Trí khoân laán aùp moïi ngöôøi khoå!
Trôøi Phaät thanh tònh töï giaûi moà
Chuyeån hoaù thaâm saâu ñöôøng chaùnh phaùp
Khai taâm môû trí phaùp haønh minh

Ñaùp: Thöa khoâng bieát thöông mình laø queân goác
gaùc
Keä:
Khoâng giuùp ñôõ chính mình töï boû beâ
Khoå taâm töï xeùt hieåu thaân mình
Qui y Phaät Phaùp khoâng haønh ñuû
Boû chính mình töï taïo khôø ngu

5) Yellow Stone, 15-09-04 2: 06 AM
Hoûi: Khoâng bieát chính mình laø töï haïi taïi sao?

6) Las Vegas, 16-09-04
Hoûi: Töï cöùu baèng caùch naøo?

Ñaùp: Thöa queân mình höôùng thöôïng laø töï cöùu
Keä:
Höôùng thöôïng truy taàm chôn goác gaùt
Qui y Phaät Phaùp chaúng hao moøn
Taâm thaân oån ñònh töï truy taàm
Phaät phaùp voâ cuøng chung hoäi tuï

Ñaùp: Thöa cô taïng quaân bình laø töï cöùu
Keä:
Cô taïng quaân bình töï cöùu nguy
Haønh thoâng töï ñaït töï phaân muøi
Duyeân may gaëp phaùp töï reøn trui
Thöùc giaùc chính mình taâm töï vui

7) Anaheim, 17-09-04 10: 45 AM
Hoûi: Thöa cô taïng quaân bình laø sao?
Ñaùp: Thöa cô taïng quaân bình laø yeân oån vaø töï thöùc
Keä:
Quí yeâu Trôøi Phaät taïng quaân bình
Giaûi toûa phieàn öu töï giaùc minh
Qui hoäi tình ngöôøi xuyeân ñoäng loaïn
Khai thoâng trí tueä chuyeån khai voøng
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG
VAY TRAÛ TRAÛ VAY
“Sanh ra keû tröôùc ngöôøi sau
Ñoái ñaàu vay traû nhieäm maàu traû vay”
Taát caû nhöõng ngöôøi ôû theá gian coù keû tôùi tröôùc, ngöôøi tôùi sau. Ñoái ñaàu vay traû: caùi maùy nhieäm
maàu ñaõ saép ñaët ngöôøi naøo gaëp ngöôøi naøo, vay hoài naøo traû hoài naáy. Noù coù heát troïi chöù khoâng phaûi
khoâng. Ñöøng neân ngu daïi maø cho caùi ñôøi naøy laø chaùnh. Chuùng ta ñöôïc chöùng minh roõ raøng haèng ngaøy,
keû cheát ngöôøi soáng cho chuùng ta thaáy: ñeán ñaây moät thôøi gian roài seõ ñi, ñi roài seõ chuyeån kieáp, seõ tieán
leân.
Chuùng ta hieän taïi ôû ñaây chaáp nhaän söï traû vay laø yeân taâm, chöù ñöøng coù sôï maát cuûa. Heã sôï maát
cuûa chöøng naøo thì ñau khoå chöøng naáy, töï nhaän chìm laáy mình chöù khoâng bao giôø côûi môû. Toâi ñaõ noùi
Trôøi kieåm soaùt nhaân gian chöù nhaân gian khoâng coù kieåm soaùt oâng Trôøi, kieåm soaùt phaàn thanh ñieån ñoù.
Toâi ñaõ noùi bom nguyeân töû khoâng coù lieäng saäp oâng Trôøi ñöôïc, chæ laøm saäp moät vuøng naøo ñoù treân maët
ñaát thoâi, chöù khoâng laøm hö taát caû ñöôïc. Nhôø ñoù chuùng ta thaáy caùi tröôøng sanh baát töû.
Baây giôø chuùng ta ñöôïc cô hoäi höôùng veà caùi thanh ñieån phaàn hoàn tröôøng sanh baát töû taïi sao
chuùng ta khoâng ñi? Caùi cô hoäi di taûn cuoái cuøng ñeå traùnh khoûi khoå aûi luaân hoài ôû kieáp sau, caùi ñoù quan
troïng hôn maø taïi sao khoâng chòu laøm? Cho neân caùc baïn phaûi naém laáy caùi caên baûn ñoù maø ñi. Ñoù caùi cô
hoäi ñeå cho caùc baïn söûa taøu söûa beø ñeå traùnh caùi khoå aûi traàm luaân ôû theá gian maø tieán veà hoøa ñoàng caùi
voâ vi khoâng ñoäng ôû beân treân.

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.
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))
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(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,

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam Hoa Kỳ
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California xin thông báo: các bạn đạo đã vào hội viên VIP của Thiền
Ca sẽ nhận được 2 vé VIP và 2 vé đồng hạng, nếu các bạn muốn nhận vé trước để tặng cho
thân hữu xin liên lạc ngay với BTC, đồng thời những bạn đạo vì lý do gì không đi dự Thiền Ca
các bạn có thể tặng cho thân hữu của mình, ủng hộ Thiền Ca hoặc để dành lại cho năm sau.
Vì Hí Viện La Mirada chỉ có 2 ghế ngồi cho người tàn tật và 2 ghế cho người phụ giúp nên b/đ
nào cần những ghế này xin cho BTC biết (Vị trí của ghế dành cho người tàn tật nằm ở 2 bên
hàng ghế sau cùng)
Mọi sự thay đổi xin thông báo với BCH trước ngày 31/11/2004 với chị
Kim Anh anguyen30003@yahoo.com, tel: (714) 580-5388.
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Ban tổ chức xin đăng những danh sách các bạn đạo tại Nam California đã hỗ trợ cho Thiền
Ca, đồng thời cũng mong các bạn đạo các nơi tiếp tục ủng hộ để Thiền Ca có đầy đủ phương
tiện để hòan thành nhiệm vụ. Những b/đ nào có cơ sở thương mại muốn giới thiệu hoặc quảng
cáo trên màn ảnh của Hí Viện La Mirada trước khi vào chương trình thiền ca, hoặc sẽ được
nêu tên trên DVD thiền ca “Tiếng Trống Dựng Xây” xin liên lạc với các trưởng nhóm sau.
Ban tổ chức xin thành thật cám ơn sự giúp đóng góp của quí bạn đạo.
Vo Vi Multimedia corporation &
Hội ái Hữu Vo Vi Nam California
Caùc nhoùm Coâng Taùc Laáy Quaûng Caùo cho Thieàn Ca Tieáng Troáng döïng Xaây
Nhoùm 1:

Nhoùm 2:

Nhoùm 3:

Nhoùm 4:

-Anh chị Thanh Hoøa, (Tröôûng nhoùm) 619-549-8889
E-mail: Thanhhoøa@yahoo.com
-Anh Thaùi Phan
714-417-5679
-Chò Kimberly Haèng
714-863-5066
-Chò Ann Khang
714-244-5139
-Chò Trinh
714-903-9738 (h) 714-425-4525 (c)
-Anh Laïc Vaên Leâ,

(Tröôûng nhoùm)

714-776-7144 (h)
714-952-2359 (c)
E-mail: Le.vanlac@pioneer-usa.com
-Chò Truùc
909-396-7666 (h) 909-818-8455 (c)
-Chò Tuyeát
949-285-7196 (c)
-Anh Taùm Ñöôïc,

Tröôûng nhoùm 714-636-9360 (h)
714-350-6660 (c)
E-mail: jpham@emgcompany.com
-Chò Traéc Thò Cao
714-231-9911 (c)
-Chò Quyeân
714-236-9291(h) 714-496-2507 (c)
-Chò Hoa
714-934-8010 (h) 714-623-8388 (c)
-Chò Haèng Nguyeãn,

Tröôûng nhoùm 714-554-6176(h)
714-749-0655 (c)
E-mail: Thanhhang03@hotmail.com
-Anh Minh Ñoaøn
714-272-0374 (c)
-Anh Hoa Vaên Hoaøng
714-403-3486
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Nhoùm 5: Phụ trách vùng las vegas
-Anh Long Khaùnh Vuõ,
Tröôûng nhoùm 714-651-5677 (C)
Email: xnguyen1@socal.rr.com
-Chò Thanh Mai
702-243-9386(h) 714-328-8249 (c)
Nhoùm 6: Phụ trách vùng Los Angeles
-Anh Chò Vinh,
Tröôûng nhoùm
818-893-5039 (h)
E-mail: Thao@dtatek.com
-Coâ Thaûo
818-681-1602 (c)
Nhoùm 7:
-Anh Tuøng Nhö Döông, Tröôûng nhoùm 714-715-5635 (c)
E-mail: Tung_lax008@yahoo.com
-Anh Long Hoaøng Nguyeãn
714-757-8645 (c)
-Coâ Nga Huyønh
714-292-4432 (c)
-Anh Vinh Phuùc Nguyeãn
310-538-4068 (h)
Nhoùm 8:
-Anh Loäc Huyønh,
Trưôûng nhoùm
714-757-5672 (c)
E-mail: lochuynh@yahoo.com
-Chò Haèng (Baùc Hôùn)
714-260-2945 (c)
-Chò Kim Anh
714-971-0646 (h)
-Anh Chí Trung Leâ
626-242-3767 (c)
-Chị Hồ Mỹ Hằng
714-721-0931 (c)

DANH SÁCH CÁC B/Đ HỖ TRỢ CHO THIỀN CA
Số Thứ
Tự
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tên Bạn Đạo
Anh chi Nhan
Anh Út
Lý Trinh
Lê Thị Chi
Huỳnh Ánh Tuyết
Mai Nguyên
Tăng Thị Hoa
Mieng Dao
Vỏ Kim
Hoàng Hải
Chim Linh
Chị Xuân & Anh Long
Quách Minh
Anh Vinh
Nhà hàng
Ẩn Danh
An Danh
Nguyễn Thụy

$ Thu
$25
$50
$50
$20
$100
$20
$20
$20
$20
$20
$40
$100
$100
$100
$284
$8,000.00
$500
$20
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19
20
21
22

Vũ Văn nhuận
Trúc & Phùng
Nguyễn Phong Lưu
Lê Thị Bạch Mai

$100
$100
$500.00
$100.00
$10,289

THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
Nhằm giữ gìn sức khỏe của Đức Thầy, chương trình văn nghệ chúc thọ Đức Thầy (đêm thứ sáu
31/12/2004) và mừng Tân Niên (đêm 2/1/2005) được giới hạn trong một thời gian nhất định. Vì vậy
quý bạn đạo địa phương có đóng góp tiết mục văn nghệ xin vui lòng ghi danh trước với BTC để việc sắp
xếp chương trình được chu đáo hơn. Hạn chót ghi danh là ngày 19/12/2004 hoặc khi chương trình văn
nghệ đã đủ tiết mục. Việc sắp xếp thứ tự trình diễn các tíết mục văn nghệ ưu tiên theo thứ tự thời gian
BTC nhận được đơn ghi danh của qúy bạn.
Xin ghi danh bằng cách gởi email về địa chỉ vvidol2004@yahoo.com . Trong đơn ghi danh xin ghi rõ
các chi tiết sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Subject của email : Văn Nghệ Địa Phương
Tên họ người đại diện ghi danh
Thuộc Thiền Đường
Điện thọai và email liên lạc
Đêm trình diễn tiết mục: xin ghi một trong ba chọn lựa sau
a- Chúc Thọ Đức Thầy
b- Mừng Tân Niên
c- Tùy BTC sắp xếp
6. Thời gian trình diễn tiết mục (phút)
7. Thể lọai trình diễn (hát, múa, kịch, …)
Thành thật cảm ơn sự lưu ý và hợp tác của qúy bạn.
Nay Kính,
VVMC & Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California

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
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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 của email: 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 2/1/2005.
3. Giải Thưởng:
Ba giải thưởng của mỗi thể lọai sẽ được trao cho các thí sinh có số điểm cao nhất. Ngòai ra còn có một
số giải thưởng khuyến khích.
4. DVD Karaoke:
Cho đến nay VVMC đã phát hành 2 DVD Thiền Ca Karaoke:
1) Kỉ Nguyên Di Lạc 1999
2) Chèo Thuyền Qua Sông 2001
Và hiện nay đang ráo riết hoàn tất thêm 2 DVD Karaoke như sa để phục vụ quí bạn , sẽ phát hành vào
cuối tháng 11/2005 này:
3) Khí Giới Tình Thương 2002
4) Tiếng Trống Đại Đồng 2003
Bạn nào cần order các DVD Karaoke này, xin vui lòng liên lạc :
Email: vovimedia@yahoo.com với giá ủng hộ như sau:
a) Bốn DVD 1999, 2001, 2002, 2003 :
45$ + cước phí (4$ trong USA, 8$ ngoài xứ)
b) Hai DVD Karaoke 2002 & 2003 :
30$ + cước phí (2$ trong USA, 5$ ngoài xứ)
VVMC rất mong đón nhận sự tham gia đông đảo của các bạn đạo và cảm tình viên Vô Vi.
Nay Kính,
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VVMC & Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California

BAÏN ÑAÏO VIEÁT
VOÂ TÖÏ CHÔN KINH
Thieàn laø ñoïc kinh voâ töï giuùp trí saùng taâm minh ñeå taâm quaùn thieân saùt ñòa, taâm thaáu luoân ñaïi theá thaùi
hö.
Nhöng laøm sao ñeå thieàn ñònh maø ñoïc ñöôïc voâ töï chôn kinh. Ñaây laø phaûi traûi qua moät quaù trình tu
luyeän laâu daøi.
Tröôùc heát mình tu Voâ Vi coù thaày höôùng daãn, coù kinh saùch mình phaûi thöïc haønh theo söï höôùng daãn cuûa
thaày, cuûa kinh saùch. Nhieàu ngöôøi nghe thaày giaûng, ñoïc kinh saùch hay nghe baêng, chæ coù noùi lyù thuyeát
khoâng chòu thöïc haønh. Nhöõng ngöôøi naøy coù ngoài thieàn moät ngaøy 9, 10 tieáng cuõng khoâng keát quaû gì.
Muoán coù keát quaû tröôùc heát phaûi tu taâm söûa taùnh (Muoán tu ñaïo taâm caàn thieän ñaõ). Taâm taùnh khoù söûa
laém, muoán söûa ñöôïc mình phaûi haønh thieän ñeå coù phöôùc, coù phöôùc roài môùi coù ñöùc. Phaûi khoå haïnh, daøy
coâng haønh phaùp cho luoàng ñieån höôùng thöôïng ñi leân, luoàng ñieån thanh nheï thì taâm mình môùi thanh
cao, mình coù khoå taâm töø bi môùi môû (thaân taâm thanh nheï raát caàn khi tu). Ñieàu raát quan troïng laø phaûi
giöõ laáy nhöõng lôøi chôn ngoân (trì giôùi).
Trong khi tu mình phaûi chòu bao nhieâu laø thöû thaùch, khaûo ñaûo, vaøy xeùo cuûa tình ñôøi, neáu mình khoâng
coø loøng tin saâu xa vaøo ñaïo ñeå giöõ loøng chaân chaùnh, nhòn nhuïc toái ña mình seõ khoâng vöôït qua ñöôïc
(khoâng giöõ ñöôïc nhöõng lôøi chôn ngoân).
Mình tu, mình laøm ñöôïc nhöõng ñieàu khoù laøm, mình môùi ñuû phöôùc ñöùc, luùc ñoù mình thieàn ñònh trí tueä
môùi phaùt sinh.
Muoán laøm ñöôïc nhöõng ñieàu khoù laøm, mình phaûi thöïc haønh ñeå töï chöùng nghieäm, ñeå thaáy raèng nhöõng
ñieàu trong kinh saùch noùi khoâng sai moät ly, do ñoù maø loøng tin vaøo ñaïo caøng ngaøy caøng saâu. Loøng tin
töôûng saâu xa vaøo söï höôùng daãn cuûa thaày, cuûa kinh saùch vaø ñaïo giuùp mình coù moät yù chí cöông quyeát
duõng maõnh ñeå laøm ñöôïc nhöõng ñieàu khoù laøm. Nhôø ñoù ñöùc môùi lôùn, môùi vöôït thinh khoâng tôùi trôøi, roài
trôøi môùi môû kinh voâ töï cho mình ñoïc. Neáu khoâng thöïc haønh nhö vaäy coù ngoài thieàn chai ñít cuõng khoâng
ñoïc ñöôïc voâ töï chôn kinh.
Caâu noùi naøy cuûa thaày thaáu suoát caû phaùp thieàn Voâ Vi laø “Laáy tình thöông vaø ñaïo ñöùc thaép saùng ngoïn
ñeàn taâm, ñeå ñi suoát quaûng ñöôøng ñeán Phaät giôùi”. Vaø cho khi ñeán ñöôïc chung dieäu cuûa ñaïo Voâ Vi
cuõng chæ laø tình thöông vaø ñaïo ñöùc.
Toâi ñaõ tu theo Linh Baûo Kinh, söï höôùng daãn cuûa Thaày, cuûa oâng Tö vaø baùt nhaõ ba la maät ña taâm kinh.
Toâi tu ñöôïc nhö ngaøy hoâm nay laø cuõng nhôø Trôøi Phaät aân ñoä.
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Inala, 22-9-04
Tham Khoâng - Phaïm Baù Toaøn
THÔ

MAÉT THAÙNH THIEÄN

ÑIEÅN BAÛY BÖÛU

Ñen traéng lung linh aùnh maét loøng

Phaùp luaân thöôøng chuyeån buïng phaäp phoàng

Lim dim thieàn toïa saùng traêng trong

Xeïp xuoáng phoàng leân daån khí thoâng

Khoâng gian tænh laëng ñeâm huyeàn aûo

Thu nhieáp saùu caên thoâi ñoäng loaïn

Hoa coû môø söông laïnh löûa hoàng

Moät baàu thanh khí ñieån minh moâng

Laëng leõ ai ngoài mieân vieãn xaùc

- yù töôûng lieàn ñi giao thoa saùng

Hö khoâng hoàn viaù bay beành boàng

Theá giôùi ba ngaøn giaây phuùt troâng

Traàn gian say nguû nhieàu mô moäng

eâm dòu tình thöông chan chöùa khaép

Moät ñaïo ñieån quang saùng coûi khoâng

töø ngöôøi tu saùng phaùo hoa boâng

5 thaønh cuû chi tdvvvn 23-10-2004

Thieän Duõng 24-10-2004

Thoâng Baùo cuûa UBTCÑH Quang Minh Töï Thöùc Taïi Cairns, Queensland, UÙc Chaâu
Kính thöa Quyù Baïn Ñaïo,
Vì ñoàng tieàn Dollar Myõ (USD) thay ñoåi quaù nhieàu trong nhöõng thaùng gaàn ñaây, vaø tieáp tuïc
xuoáng giaù, BTC yeâu caàu quyù baïn ñaïo xin ñoùng tieàn Ñaïi Hoäi baèng UÙc Kim (AUD) thay vì Myõ
Kim theo phieáu ghi danh ñính keøm, ñeå BTC coù ñuû phöông tieän trang traûi chi phí ñaïi hoäi baèng
UÙc Kim vaø khoâng bò thieáu huït. Mong baïn ñaïo thoâng caûm cho söï khoù khaên cuûa BTC.
Quyù baïn ñaïo ñaõ ñoùng tieàn Ñôït 1 xin vui loøng ñoùng baüng UÙc Kim (AUD) khi ñoùng phaàn 2. Quyù
baïn naøo chöa ñoùng tieàn xin vui loøng ñoùng baèng UÙc Kim (AUD).
Thaønh thaät caûm ôn quyù baïn,
Kính thö,
UBTCÑH
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Phieáu Ghi Danh
Ñaïi Hoäi “Quang Minh Töï Thöùc”
Cairns, Queensland, Australia
15/08/2005 - 19/08/2005
(Xin ñieàn moãi ngöôøi moät phieáu, keå caû treû em)
Hoï vaø Teân (gioáng trong Passport ):
Ñòa Chæ :
Zip code:
Quoác Gia:
Thaønh Phoá Tieåu Bang:
Ñieän thoaïi:
E-mail:
Emergency Contact (Teân ngöôøi nhaø vaø soá ñieän thoaïi lieân laïc tröôøng hôïp khaån caáp):
Teân : __________________________________
Ñieän thoaïi :_________________________
Thuoäc Thieàn Ñöôøng / HAHVV:
Quoác tòch:_______________
Nam [ ] Nöõ [ ] Tuoåi: __________

Neáu huûy boû tröôùc ngaøy 01-05-2005, phaûi maát tieàn ñaët coïc 70 AUD moät ngöôøi.
Neáu huûy boû tröôùc keå töø ngaøy 01-05-2005, leä phí Ñaïi Hoäi, khaùch saïn vaø tour seõ khoâng theå hoaøn traû laïi.
Giaù tieàn
Cho 1 ngöôøi

Ñaïi Hoäi
(5 ngaøy/4 ñeâm)

Phoøng
1 ngöôøi lôùn

Phoøng
2 ngöôøi lôùn

Phoøng
3 ngöôøi lôùn

1110 AUD

690 AUD

550 AUD

Treû em 16 tuoåi trôû
xuoáng ôû chung
Phoøng vôùi 2 ngöôøi
lôùn
270 AUD

Giaù tieàn khaùch saïn tröôùc vaø sau ñaïi hoäi cho 1 ngöôøi
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Treû em 16 tuoåi trôû
Ñeâm 13/08/2005
xuoáng ôû chung vôùi
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Ñeâm 14/08/2005
2 ngöôøi lôùn mieãn
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Ñeâm 19/08/2005
phí (toái ña 2 em
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Ñeâm 20/08/2005
nhoû)
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Ñeâm 21/08/2005
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Ñeâm 22/08/2005
Tour ngaøy 19/08/2005 ñoàng giaù tieàn ngöôøi lôùn vaø treû em: 35 AUD / 1 ngöôøi
Treû em döôùi 3 tuoåi mieãn phí
Tour ngaøy 20/08/2005 Ngöôøi lôùn: 50 AUD Treû em 4 ñeán 14 tuoåi: 25 AUD
Treû em döôùi 3 tuoåi mieãn phí
Toång coäng Leä phí (AUD)
Ghi danh vaø ñaët coïc tröôùc 01/01/2005
(300 AUD/1 ngöôøi + Tieàn Tour xin ñoùng heát ñeå giöõ choã tröôùc)
Ñoùng leä phí coøn laïi tröôùc 01/05/2005
Ghi danh vaø ñoùng heát leä phí tröôùc 01/01/2005
Xin ñöôïc saép phoøng chung vôùi:
1)
2)
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1) Ghi danh Ñaïi Hoäi
Thôøi haïn ghi danh: tröôùc ngaøy 01/ 02/2005
Ban Toå Chöùc khoâng baûo ñaûm giaù caû aán ñònh sau thôøi haïn naøy.

Khoùa soå ghi danh : 01/ 05/ 2005 hoaëc sôùm hôn neáu heát choã
BTC seõ khoâng nhaän theâm ghi danh neáu heát phoøng taïi Khaùch Saïn Ñaïi hoäi vaø heát choã ñi chôi TOUR
tröôùc ngaøy 1 thaùng 5 2005.

BTC KHOÂNG CHAÁP NHAÄN GHI DANH TÖÏ TUÙC CHO ÑAÏI HOÄI

A- Ñaïi Hoäi 5 ngaøy/4 ñeâm
Leä Phí goàm




3 ngaøy Ñaïi Hoäi taïi Cairns Convention Centre
3 böõa côm tröa trong 3 ngaøy ñaïi hoäi
4 deâm khaùch saïn : nhaän phoøng (check-in) chieàu thöù hai 15/ 08/ 2005 vaø traû phoøng (check-out )
saùng thöù saùu 19/ 08/ 2005

Vì khoâng coù khaùch saïn lôùn taïi Cairns, Baïn ñaïo ñöôïc chia ra ôû trong 3 khaùch saïn Cairns International,
Hilton Cairns vaø Pacific International theo thöù töï ghi danh. Giôø nhaän phoøng (check-in) : 2 PM Giôø traû
phoøng (check-out): 11 giôø tröa
Quyù baïn ñaïo naøo caàn ôû theâm ngoaøi nhöõng ngaøy neâu treân, xin vui loøng lieân laïc vôùi BTC caøng sôùm caøng
toát.

B- Tour 1
Leä Phí goàm


Tour troïn ngaøy thöù saùu 19/08/2005: Tham quan thieàn vieän Quoác Teá vaø Laøng Voâ-Vi vaø du ngoaïn
thaêm Kuranda Markets (treân nuùi), taém bieån taïi Port Douglas (aên uoáng töï tuùc).

C- Tour 2
Leä Phí goàm


Tour troïn ngaøy thöù baûy 20/08/2005: Ñi thuyeàn ra ñaûo GREEN ISLAND laø moät trong nhöûng kyø
quan theá giôùi, taém bieån, daïo treân ñaûo (aên uoáng töï tuùc).

Löu yù :
1- Baïn ñaïo ñi Tour xin ghi roõ soá ngaøy ôû theâm trong Khaùch Saïn Ñaïi Hoäi ñeå giöõ choã tröôùc.
2- Vì soá phoøng 3 ngöôøi coù giôùi haïn, BTC seõ öu tieân daønh choã cho quyù baïn ñaïo ghi danh
vaø ñoùng tieàn coïc sôùm.
3- Xin Quyù baïn ñaïo ñoùng heát tieàn tour khi ghi danh giöõ choã, vì soá choã coù giôùi haïn, nhaát laø
tour taïi ñaûo GREEN ISLAND treân chieác taøu daønh rieâng cho Voâ-Vi.
Trong tröôøng hôïp heát choã treân thuyeàn Voâ-Vi, baïn ñaïo ghi danh Tour Green Island phaûi di
chuyeån treân chieác thuyeàn daønh cho du khaùch thöôøng.
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2) Ñoùng leä phí
Haïn choùt ñoùng heát leä phí : 01/ 05/2005
Baïn ñaïo ghi danh vaø huûy boû tröôùc ngaøy 1 thaùng 5 phaûi maát tieàn ñaët coïc 70 AUD moät ngöôøi. Keå töø
ngaøy 1 thaùng 5 naêm 2005, leä phí Ñaïi Hoäi, khaùch saïn vaø tour seõ khoâng theå hoaøn traû laïi.
Treû em 16 tuoåi trôû xuoáng phaûi ôû chung vôùi 2 ngöôøi lôùn (2 ngöôøi lôùn ñoùng tieàn giaù ngöôøi lôùn phoøng 2
ngöôøi) neáu khoâng phaûi traû giaù ngöôøi lôùn.

Caùch ñoùng leä phí :
Ñaët coïc 300 AUD cho leä phí ñaïi hoäi : tröôùc 01/ 02/2005
Ñoùng leä phí coøn laïi : tröôùc 01/ 05/2005
Xin ñoùng heát tieàn TOUR khi ghi danh ñi TOUR.

3) Lieân laïc Ghi danh Ñoùng Leä Phí baèng UÙc Kim (AUD)
Baïn ñaïo taïi Myõ Chaâu - UÙc Chaâu – AÙ Chaâu:
Xin göûi chöùng nhaän (copy) phieáu ñoùng tieàn nhaø bank vaø phieáu ghi danh veà:
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA
Tel: (530) 589-6972 Email: maioro@yahoo.com
Baïn ñaïo taïi Canada:
Xin göûi chöùng nhaän (copy) phieáu ñoùng tieàn nhaø bank vaø phieáu ghi danh veà:
Phan Cao Thaêng
7021 Louis Hebert Apt 1C,
Ville Lasalle, Quebec H8N 3E9, Canada
Tel: (514) 367-3961 Email: aphancao@videotron.ca
Baïn ñaïo taïi AÂu Chaâu:
Xin göûi chöùng nhaän (copy) phieáu ñoùng tieàn nhaø bank vaø phieáu ghi danh veà:
Dominique Santelli
Thieàn Vieän Quy Thöùc
220 Le Senaillet, 74500 Publier, France
Tel: (0)(4) 50 70 83 55 Email: santelli.dominique@wanadoo.fr
Xin ñoùng tieàn vaøo Commonwealth Bank nhö sau:
Account Name: Mai Xuan Nguyen
Account Number: 06 4804 13089475
BSB: 06 4804 (branch number)
Bank: Commonwealth Bank of Australia
Branch: CAIRNS QLD
International transfer: Use swift code CTBAAU2S
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