Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca

WEB: WWW.VOVI.ORG

số 659

24 tháng 02 năm 2008

Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thanh Tònh
Vaïn söû treân ñôøi laø khoâng coù
Duyeân laønh hoïc hoûi töï laàn moø
Thöïc haønh chaùnh phaùp duyeân coøn ñeïp
Trí taâm thanh nheï chaúng quanh co
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 09/05/98 đến 15/05/98
Copyright 2008 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị
tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo
Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông
chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường
1) Sức mạnh của càn khôn vũ trụ là gì ?
2) Khai lãnh vực huyền bí của nội tâm là khai làm sao ?
3) Muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải làm sao ?
4) Muốn đạt đến thanh tịnh và dứt khoát thì phải làm sao ?
5) Tình Trời cao đẹp ở nơi nào ?
6) Tĩnh tâm là gì ?
7) Từ trường thanh nhẹ là sao ?

THỈNH NGUYỆN THƠ của các Hội Trường Vô Vi trên thế giới
Kính Thưa Đức Thầy,
Chúng con, Hội Trưởng các Hội Ái Hữu Vô Vi tại Mỹ Châu, Canada, Úc Châu và Âu Châu đồng ký
tên dưới đây, đại diện một số đông bạn đạo khắp nơi cùng kính trình lên Thầy một thỉnh nguyện như sau.
Chúng con được tin Thầy đã nhập viện cấp cứu ngày 13-02-2008 và vẫn còn đang điều trị trong bịnh
viện. Năm mươi mấy năm nay vì thương chúng con, Thầy phải đi đây đi đó khắp nơi trên thế giới để giảng
dạy, đánh thức không biết bao nhiêu phần hồn mê muội. Nhờ đó Vô Vi mới có được ngày hôm nay. Nhưng
nay, tuổi Thầy đã cao, sức chịu đựng của thân xác có giới hạn, không ngoài định luật Sinh, Lão, Bịnh, Tử.
Nếu như người bình thường không thể nào sống được đến ngày nay. Vì vậy, chúng con và các bạn đạo đều
tha thiết :
Mong mỏi Thầy sẽ ổn định một nơi, yên nghĩ và tránh di chuyễn xa xôi theo lời dặn của bác sĩ.
Chúng con đã ý thức phải tự đi và trong thâm tâm không đòi hỏi sự phục vụ của Thầy qua xác thân
này nữa. Chúng con biết rõ Thầy luôn luôn nhắc nhở chúng con phải lo tu, không nên lo gì cho Thầy hết.
Nhưng đứng trước tình cảnh hiện nay, chúng con đành phải cất tiếng để nói lên nguyện vọng trong tâm tư
của rất nhiều bạn đạo. Ước mong Thầy tha thứ và nhận nơi đây lòng chơn thành và thiết tha của chúng con.
Cô Bê đã hy sinh cả tuổi xuân và cuộc đời, hầu cận và phục vụ Thầy trong suốt mấy mươi năm qua
nên bạn đạo rất cảm phục sự hy sinh cao cả của Cô. Nhưng trước tình trạng sức khỏe của Thầy hiện nay,
chúng con không thể thụ động và trút hết trách nhiệm nặng nề cho một mình Cô. Chúng con sẽ cử người
tiếp tay với Cô trong nhiệm vụ quan trọng này.
Ước mong Thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con để góp phần bảo trọng sức khoẻ của Thầy.
Thành tâm cầu mong Thầy được sớm hồi phục.
Kính thư,
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Philadelphia: Nguyễn Văn Phước
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida: Nguyễn Văn An
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas: Đỗ Trọng Hiếu
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas: Quách Long Vân
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State: Nguyễn Trí Vượng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California: Nguyễn Xuân Mai
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California: Dương Như Tùng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii: Trịnh CNm Tú
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada: Phan Cao Thăng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney: Thái Phúc Hải
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc: Huỳnh Minh Bảo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc: Trần Thị Xuân Thu

Thơ Thầy trả lời :
Kính Gửi quí Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi khắp nơi trên Thế Giới
Tôi dă đọc rõ lá thư của quí vị đă phân tách rõ ràng, về việc cho Hôi từ nay về sau. Tôi rất
thông cảm tâm ý của các bạn đã thương quí tôi và muốn mọi việc phải được ngăn nắp và
các vị Hội Trưởng sẽ làm việc theo ngăn nắp và trật tự chung. Ðiều này chính tôi đã ước
mong rất lâu, nhưng chưa có dịp. Ðến nay các bạn đã tuổi cao và thấy rõ những điều phải
thực hiện!
Với tuổi trên 80, mọi việc đều phải chậm chạp, các bạn ở gần bên tôi đều không muốn tôi
ôm nhiều việc như hiện tại. Lá thư của các bạn gởi đến mọi người đều đọc qua và vui mừng
sẽ được cải tổ ngắn gọn hơn, chính tôi cũng vậy!
Ðiều lành cho chung chẳng có ai thắc mắc cả!
Thành thật cảm ơn các bạn!
Ký tên
Lương Sĩ Hằng
Mòntréal, ngày 22 tháng 2 năm 2008

1) Cairns, 09/05/98 5 : 45 AM
Hỏi : Sức mạnh của càn khôn vũ trụ là gì ?
Ðáp : Thưa sức mạnh của càn khôn vũ trụ là điện
năng tự nhiên và hồn nhiên của Trời Ðất. Thể xác
của loài người đều lệ thuộc điện năng của Trời Ðất
mà tiến hóa. Tu thì hồn là chủ của thể xác liên hệ
cùng Trời Ðất mà tiến hóa, theo luật nhân quả mà
hành sự. Tu Vô Vi sẽ giải tỏa tất cả nghiệp chướng
của nội tâm, hướng về không giới mà hành triển,
không mê không chấp thì mới đúng đường lối của
Vô Vi
Kệ :
Thực hành giải tỏa chẳng sân si
Mê tín dị đoan giải kịp kỳ
Tâm đạo an lành tâm thức giác
Bình minh quan chiếu tự hành truy

2) Cairns, 10/05/98 6 : 17 AM
Hỏi : Khai lãnh vực huyền bí của nội tâm là khai
làm sao ?
Ðáp : Muốn được sự khai triển huyền bí của nội
tâm thì phải thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học
Huyền Bí Phật Pháp. Qua Soi Hồn, Pháp Luân
Thường Chuyển hiệp khí cùng Trời Ðất, quân bình
âm dương trong cơ tạng và khối óc phát sáng, tâm
thức sẽ được nới rộng sự hiểu biết sâu xa và cởi mở
Kệ :
Quân bình phát triển trí thâm giao
Khai triển tâm linh tự bước vào
Ðời đạo hành trình không bở ngỡ
Thực hành khai triển hiểu chiều cao

3) Cairns, 11/05/98 4 : 50 AM
Hỏi : Muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải làm
sao ?

4) Cairns, 12/05/98 3 : 30 AM
Hỏi : Muốn đạt đến thanh tịnh và dứt khoát thì
phải làm sao ?

Ðáp : Thưa muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải
thấu triệt việc làm của chính mình, cần thiết hay
không cần thiết
Kệ :
Dứt khoát đổi thay nguyên ý động
Chơn tu thanh tịnh ý tâm lòng
Qui về thanh tịnh không luyến tiếc
Tự giác tự tu giữ một lòng

Ðáp : Thưa muốn đạt đến thanh tịnh và dứt khoát
thì phải siêng năng niệm Phật, hướng về thanh tịnh,
tự gây thành một tập quán cần thiết quên sự tranh
chấp thì mới thật là tịnh, từ đó tiến tới ánh sáng
trong nội tâm, thì mới dứt khoát
Kệ :
Thâm tình khai triển tự mình minh
Dứt khoát tâm tu rõ tiến trình
Qui hội tình người trong sáng suốt
Bền lâu thanh tịnh rõ thân hình

5) Cairns, 13/05/98 6 : 15 AM
Hỏi : Tình Trời cao đẹp ở nơi nào ?

6) Cairns, 14/05/98 5 : 40 AM
Hỏi : Tĩnh tâm là gì ?

Ðáp : Thưa tình Trời cao đẹp ở nơi tâm của người
thực hành pháp môn đứng đắn, tự cảm nhận sự
quân bình thanh nhẹ lớn rộng của Trời Phật khai
tâm mở trí cho hành giả tự thức
Kệ :
Khai tâm mở trí tự chuyên hành
Dũng mãnh thành tâm tự đạt thành
Qui hội tình Trời vui sống động
Tiến trình thấm thía hướng về thanh

Ðáp : Thưa tĩnh tâm là thấu triệt tự thức trong thực
hành
Kệ :
Tự mình thức giác hướng về thanh
Giải trược tâm tu tự thực hành
Ý thức Trời cao tâm thức tỉnh
Tâm tu chất phát tự chơn hành

7) Cairns, 15/05/98 6 : 08 AM
Hỏi : Từ trường thanh nhẹ là sao ?
Ðáp : Thưa từ trường thanh nhẹ là điện năng từ tâm lẫn thân điều hòa và quân bình, lúc nào cũng sẵn sàng
tận độ và xây dựng không có ngụ ý bóp chẹt một việc lớn hay nhỏ
Kệ :
Thật thà tu tiến không gian dối
Quậy phá lung tung tự tạo tồi
Qui thức chơn hồn nay đạt pháp
Bình tâm thanh tịnh tiến từ hồi

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN ÐẾN TỐI ÐA
“... Sử dụng hơi thở sẵn có là của cải của Thượng Ðế đã trao, không đòi hỏi của cải gì nữa hết. Làm
PLTC đến tắt thở một nấc là bước tiến lên một bước rất rõ rệt...”
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT TU, BÂY GIỜ LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN ÐƯỢC
Tu thực hành bây giờ, hiện tại ở VN cũng có sách của anh L. phát là Pháp Luân Thường Chuyển (PLTC)
nhiều người đã có kết quả tốt, kể cả người 60 tuổi mà hồi nào tới giờ không biết tu, bây giờ làm PLTC hít
vô sâu, mở rồi ngồi thẳng lưng, mặt mày phương phi khỏe mạnh. PLTC huệ tâm khai là sao? PLTC là
chúng ta đem nguyên khí của trời đất - và chúng ta ăn những gì? Hoa quả, thịt thà cũng là nguyên khí của
trời đất hình thành. Lấy nguyên khí giải nguyên khí mới tiến hóa tới vô cùng, hiệp khí cùng trời đất thì huệ
tâm mới khai. Cho nên cái PLTC phải làm một hơi đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, toát mồ hôi. Ðừng sợ
chết, đừng sợ bức hơi, đừng sợ nghẹn hơi. N hư ở VN họ sợ nghẹn hơi, sau họ nghe lời tôi thở nó bừng bực
cái hết rồi! Hết tức ngực, hết nghẹn hơi rồi thì họ thấy cái đầu họ sáng và họ thấy con người nhẹ nhàng sung
sướng, bệnh tật tiêu tan hết.

Thông Báo về Sức Khoẻ Đức Thầy của cô Hoàng Vinh
Kính thưa quý bạn đạo,
Gần đây có một số đông bạn đạo gọi điện thoại hoặc email hỏi thăm khi nghe tin Đức Thầy vào bệnh
viện. Để tránh có những thông tin không chính xác, chúng tôi xin có đôi lời về sức khoẻ của Đức Thầy để
cho bạn đạo khắp nơi được tỏ tường.
Hàng năm sau mỗi kỳ Đại Hội, Đức Thầy cần một thời gian để tịnh dưỡng sau khi đã làm việc liên tục
trước và trong thời gian Đại Hội. Tuy nhiên kỳ này sau Đại Hội lại trùng vào ngày tết Tây 2008 và tiếp sau
đó là tết Mậu Tý, cho nên bạn đạo đã đến thăm và chúc tết Đức Thầy cũng khá đông. Vì lý do đó, thời gian
nghỉ ngơi của Đức Thầy thường bị gián đoạn không đầy đủ. Với tuổi đời đã cao, cộng thêm nhu cầu phục
vụ đạo pháp liên tục, lại không đủ thời gian tịnh dưỡng, cho nên sức khoẻ của Đức Thầy giảm đi rất là
nhiều. Do đó vào sáng ngày 13/2/2008 sau khi thấy Đức Thầy khó thở, chúng tôi đã đưa Đức Thầy đi gặp
bác sĩ gia đình.
Theo như lời bác sĩ gia đình và cũng là bác sĩ trực hệ về cấp cứu thì ông ta cho biết Đức Thầy khó thở
vì trong phổi có nước cho nên cần phải điều trị theo một trong hai giải pháp sau đây: Thứ nhất là Đức
Thầy ở nhà uống thêm thuốc để thải nước tiểu được nhiều hơn. Thứ hai là với kinh nghiệm chuyên môn về
cứu cấp thì ông ta khuyên nên đưa Thầy vào bệnh viện để được trực tiếp điều trị cũng như khám lại toàn
bộ nội khoa và ngoại khoa tổng quát sức khỏe của Đức Thầy. Đây là một cách vẹn toàn và hữu hiệu nhất.

Đối với hệ thống y tế của Canada, thì việc vào bệnh viện để cho nhiều bác sĩ chuyên môn theo dõi với
đầy đủ dụng cụ y khoa tối tân nhất là một điều ít xảy ra vì phí tổn hoàn toàn do chính phủ Canada đài thọ.
Chúng tôi nhận thấy đã từ lâu Đức Thầy chưa từng bao giờ được khám sức khoẻ toàn diện mà chỉ thường
đi bác sĩ khám định kỳ. Ngoài ra chương trình hoằng hóa của Đức Thầy thường đi đây đó khắp nơi nên
cũng giới hạn cho việc khám sức khoẻ cho Đức Thầy. Vì vậy khi được bác sĩ đề nghị như trên, chúng tôi
thấy đây cũng là cơ hội để cho Đức Thầy được khám toàn diện, do đó chúng tôi đã cùng bàn với gia đình
và một vài bạn đạo có mặt tại Montreal và vì sức khoẻ của Đức Thầy là quan trọng cho nên chúng tôi đã
chấp nhận lời đề nghị của bác sĩ để đưa Đức Thầy vào bệnh viện.
Cũng như phần đông quý bạn đạo cũng biết là ngoài những chứng bịnh như tiểu đường, cao máu, Đức
Thầy cũng còn có bịnh lớn tim, tim đập không đều. Cho nên nhân dịp này bệnh viện cũng đã gắn thêm
máy trợ tim (pace maker) để điều hòa nhịp tim cho Đức Thầy. Việc gắn máy trợ tim đã được hoàn tất ngày
21/2/2008 vừa qua.
Hiện giờ với sự chăm sóc thường xuyên của bác sĩ và các nhân viên bệnh viện, và sau khi gắn máy trợ
tim, sức khoẻ của Thầy đã khả quan hơn. Sắc diện của Đức Thầy được hồng hào hơn. Bác sĩ cho biết là
tình trạng sức khoẻ diễn tiến tốt đẹp, nhưng theo thủ tục sẽ giữ Đức Thầy trong bệnh viện 10 ngày hoặc
hơn nữa để tiện theo dõi sức khoẻ của Đức Thầy. Và cũng để bác sĩ chuyên môn lo về bệnh cho người cao
niên giúp điều chỉnh lại giờ giấc ăn ngủ của Đức Thầy.
Mặc dù Đức Thầy vẫn còn nằm trong bệnh viện nhưng bạn đạo vẫn được phép vào thăm Đức Thầy theo
đúng thời hạn bệnh viện cho phép.
Với tình trạng sức khoẻ của Đức Thầy hiện nay, chúng tôi kính xin quý bạn đạo hãy cùng nhau hằng
đêm ngồi thiền, hướng thượng và cầu xin Thượng Đế gia tăng sức khoẻ và tuổi thọ cho Đức Thầy.
Kính bái,
Hoàng Vinh

THƠ
trong màn sương đêm trắng toát
có nụ sen xanh cười ánh trăng đêm vàng óng
lấp lánh muôn vì sao không ngủ
dáng ai tọa thiền vô vi soi hồn cùng năm tháng
bông hoa sen có ngũ bao giờ mãi trầm tư miên viển
mặt trời hồng bình minh rực rỡ
muôn tia nắng ấm áp mùa xuân
như pháp luân thường chuyển đất trời điển quang
lặng lẽ sống muôn đời muôn loại
bông hoa sen vô vi bé nhỏ trước vủ trụ thiên nhiên
như tan biến vào hư không bao la vô cùng tận
nó có tỉnh giác không hay vô tri vô vật vô hình ...
không còn biết mình có hòa tan vào hư không lặng lẽ
như ánh sáng như ánh nắng như không khí
quyện hòa vào trong muôn vật sinh linh
tội hồn tan ra
hồn vía bay lên rồi biến về đâu
ai biết
sáng lòa muôn ánh sáng hư không
quang chiếu điển năng phát triển ....
5 thành củ chi 22-2-2008

BẠN ÐẠO VIẾT
Nhơn nhơn giai thành Phật
N gười xưa được pháp rồi lật đât lui mình, thầm lặng công phu cho đến khi đắc pháp. Không dám khoe hình,
lộ dạng để tránh rước động loạn vào thân. Thân mình chưa sửa được thì dám đâu sửa người, bố thì chơn
ngôn hay chia sẻ thanh điển với người khác! Cái việc công phu rất quí báu đâu phải chuyện tầm phào để
đem phô bày vung vít! Thầy Tám nói bạc tỷ không đổi được một giọt điển, vì thế người tu ý thức rất e dè
việc tiếp xúc ên ngoài; thậm chí gia đình, người thân cũng không đủ thì giờ thăm viếng. Họ gìn giữ thanh
điển để đi lên, không để đi ta bà ngang dọc.
Cứ xem gương ông Tư, ông tám trong lúc tu hành, hai vị đó đâu có đi đâu, cũng chẳng có ai biết hết! Lớn
tuổi như ông Tư cũng như trẻ tuổi như ông Tám, tu đắc đạo nhờ gì? N hờ siêng năng hành pháp chớ không
nhờ gì khác!
Ðừng nghĩ ông Tư căn lớn, ông Tám người cõi trên nên tu đắc nhanh chóng. Câu « N hơn nhơn giai thành
Phật » cho biế tất cả mọi người không phân biết một ai đều có khả năng tu thành Phật. Thời Phật Thích Ca,
đệ tử N gài có người là tướng cướp sát nhân, gái điếm, phu hốt rác tu thành đạo. Ðệ tử Bà Tôn Bất N hị, ông
Khưu Xử Cơ nhiều người thuộc phường trộm cướp, dân anh chị cũng tu thành đạo. N gày nay chúng ta lẽ
nào kém hơn những người đó!
Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Phật Pháp là một pháp tu một đời thành đạo được, nào phải chơi đâu!
Chúng ta có đủ điều kiện, khả năng để tu thành đạo vì thế Thầy Tám mới bỏ công đến với chúng ta. Một vị
minh sư không có đi truyền pháp vớ vNn cho những người không có nhân duyên đắc pháp.N gười xưa tu rồi
không làm những việc không đem đến kết quả trường cửu; việc làm cho dầu có tinh vi tốt đẹp cách mấy, dễ
thành công mà không có trường cửu, họ dứt khoát không làm. Họ quí thời gian, giờ tu không đủ, rảnh đâu
để tâm trí lo việc vô thường.
Ông Tư dặn làm đủ ăn, còn lại tâm trí dốc lòng hết sức cho việc thực hành pháp lý thì lo gì không tháo gở
hết nghiệp lực bản thân. N ếu mãi ham vui, hành cho có lệ, chểnh mãmg, rốt cuộc kẹt hoài ở bùn sình thoát
không nổi; đến lúc tay yếu chân run, thân hình suy sụp làm sao ngồi lâu cho được!
Ðừng cho rằng ngồi im là không có gì, cù lần, quê một cục! Cái việc ngồi im này nó quí hơn là ở ngôi vua,
hay là làm tỷ phú, không thể nào diễn tả hết!
Kinh A di Ðà cho biết pháp Vô Vi là làm N GHỀ KHOA HỌC ÐỂ LÀM PHẬT, đây là lời Phật chắc như
đinh dóng cốt.
Ðêm đêm chúng ta tu là đang hành nghề khoa học, việc làm hết sức vẻ vang, vô công, vô danh, phù hợp với
Trời đất, phước đức biết bao hiêu!
N gay lúc này là thời thượng ngươn, khí điền hổ trợ tối đa cho người tu, chúng ta không gấp rút lợi dụng
thâu bắt nguyên khí cho nhiều thì rỏ bỏ lở cơ hội bằng vàng, chẳng khác nào Tề Thiên trong truyện Tây Du
không biết hái trái nhơn sâm làm rơi mất.
Ðể kết thúc xin được ghi lại lời của ông Tư :
Công phu luyện đạo cho nhiều
Ðiển Trời rọi xuống càng nhiều càng hay
Bạn đạo Bỉ
Lê Thị Kim Phụng
Bruxelles 08/02/2008

