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Duõng Haønh
Duõng haønh töï thöùc quí nhôn sinh,
Giaûi toûa phieàn öu söûa chính mình,
Tình Trôøi lôùn roäng ban qui hoäi,
Khai thoâng trí tueä höôûng thanh bình.
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 16/05/98 đến 22/05/98
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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) Muốn khai minh trí tuệ thì phải làm sao ?
2) Nguyên lý là sao ?
3) Duy linh là sao ?
4) Ăn năn sám hối có hữu ích cho người tu không ?
5) Tập quán do đâu kết thành ?
6) Trì niệm để làm gì ?
7) Loại người nào tham và ác nhứt ?

1) Cairns, 16/05/98 6 : 10 AM
Hỏi : Muốn khai minh trí tuệ thì phải làm sao ?

2) Cairns, 17/05/98 4 : 45 AM
Hỏi : Nguyên lý là sao ?

Ðáp : Thưa muốn khai minh trí tuệ thì phải thực
hành pháp môn và niệm Phật, thì sẽ đạt tới thanh
tịnh. Chỉ có thanh tịnh mới mở được trí tuệ siêu
thức, không nói mà hiểu, không làm mà tiến
Kệ :
Khai thông chẳng có gieo phiền muộn
Thức giác minh tâm chẳng có phiền
Uyển chuyển thâm tình trong thức giác
Qui nguyên giềng mối tự về nguồn

Ðáp : Thưa nguyên lý là gốc gác của sự việc từ
không mà ra
Kệ :
Gốc tâm ở cõi bao la sáng
Chuyển thức phân minh rõ mọi đàng
Việc nhỏ hình thành nên việc lớn
Bao la vũ trụ thật là an

3) Cairns, 18/05/98 5 : 26 AM
Hỏi : Duy linh là sao ?

4) Cairns, 19/05/98 3 : 15 AM
Hỏi : Ăn năn sám hối có hữu ích cho người tu
không ?

Ðáp : Thưa duy linh là tâm hướng về đại la mà tiến
hóa, dứt khoát tình đời đen bạc, thực hành chánh
pháp
Kệ :
Tự mình dứt khoát triền miên thức
Giải tỏa phiền ưu rõ tiến trình
Kiến tánh minh tâm không luyến tiếc
Bền tâm tu luyện tự mình minh

Ðáp : Thưa ăn năn sám hối sự sai lầm của chính
mình rất hữu ích cho phần hồn tiến hóa, thật thà
xây dựng cho chính mình thì phần hồn mới có cơ
hội tiến hóa tốt. Nếu ngược lại thì tự phá hoại hạnh
đức của chính mình, nói thì giỏi mà hành thì
không, mang tiếng tu mà thiếu tu
Kệ :
Tự mình hướng lộn tạo thành ngu
Thức giác ăn năn tránh lạc mù
Qui hội tình người trong nhập định
Nhân gian thử thách học rồi tu

5) Cairns, 20/05/98 4 : 05 AM
Hỏi : Tập quán do đâu kết thành ?

6) Cairns, 21/05/98 2 : 22 AM
Hỏi : Trì niệm để làm gì ?

Ðáp : Thưa tập quán do sự thâu thập nhiều năm
nhiều tháng cấu thành tập quán cũng như nghiệp
lực lôi cuốn hằng ngày tạo khổ và lo âu, cuối cùng
cũng phải trở về không, lúc hồn lìa xác chẳng có
một mảy may nào nắm bắt được cả
Kệ :
Về không mới thấy mình tồi tệ
Khó tiến khó tu lại cứ mê
Ngụp lặn trường đời tâm chẳng thức
Sanh ra tập quán tự mình mê

Ðáp : Thưa trì niệm để tự khai triển huyền bí của
nội tâm, lâu ngày nhớ thay vì niệm, nhớ là vô biệt
niệm
Kệ :
Nguyên lý nằm lòng tạo nhớ nhung
Khai thông trí tuệ tiến vô cùng
Tràn đầy ánh sáng trong chơn thức
Giải tiến thâm sâu khắp các vùng

7) Cairns, 22/05/98 2 : 55 AM
Hỏi : Loại người nào tham và ác nhứt ?
Ðáp : Thưa loại ngườI thiếu thốn và sợ chết tham và ác vì muốn có những gì cần có thì sẽ làm những gì
hữu ích cho bản thân, bất chấp luật nhân quả, chỉ biết làm cho thành sự mà thôi
Kệ :
Chẳng cần suy nghĩ phân minh hiểu
Hậu quả ra sao chẳng biết nhiều
Mê mẫn thực hành trong xáo trộn
Không minh tình lý tự thân liều

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
HÍT NGUYÊN KHÍ CỦA TRỜI ÐẤT
ÐỂ GIẢI TOẢ 12 KINH MẠCH CƠ TẠNG
(TRÍCH BÀI GIảNG XUÂN 90)
Tại sao tu vô vi đề nghị các bạn hít cả nguyên khí của càn khôn vũ trụ để làm gì? Chỉ có nguyên khí cả càn
khôn vũ trụ mới quán xuyến thông suốt trong 12 kinh mạch cơ tạng các bạn. Khi các bạn làm cho thông suốt
rồi thì các bạn có một thân xác nhẹ nhõm tại thế gian; tôi là người ở thế gian nhưng không phải ở thế gian,
nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ mới không mê, không chấp, không giận, không hờn, không buồn không tủi. Ðó
mới đem lại một nền tảng tin yêu, vui trẻ và thấy các nơi các giới thể hiện tình thương rõ ràng
THƠ

NIÊM HÀNH !
Mỗi bước chân đi mỗi niệm hành
NAM kia phương ấy hiệp điển lành
MÔ thời nguyên khí TRỜI điển cái
A đây thận thuỷ nước lành sanh
DI này 3 báu cùng trụ đảnh
ĐÀ vàng toả sáng ngọc long lanh
PHẬT lòng thanh tịnh, niềm an lạc
Thân tâm thanh nhẹ, thoát tử sanh.
Tân Phú, 08h ngày 22-01-2008
Thanh Dũng
====
Chúng con muốn đến thăm thầy
Chúng con muốn đến thăm thầy
Người thầy người bạn quý thương yêu
Cách một biển lớn Thái Bình Dương
Ðồng tiền không có máy bay bay vèo
Nghe lời thầy dặn nhắn lời
Ơ nhà lo tu ở nhà lo tu
Không nên vào thăm tôi đông quá
Nước mắt rơi rơi lòng xúc cảm
Tịnh tâm tu hành lo tu hành

Ơ tận việt nam xa xôi quá
Nghe lời thầy dặn nhớ lời thầy
Ơ nhà lo tu ở nhà lo tu
Lại mỡ thiền ca lại mỡ băng giảng
Lại mớ máy niệm phật Bé Tám
Như thầy kế bên con hằng ngày
Lại thấy Ðức Thầy nghe Ðức thầy
Lại thấy Ðiển quang thầy ban chiếu
Cho lòng thanh nhẹ chỉ lo tu
Lo cho dân nghèo ân phước điển
Lo cho bạn đạo một lòng tu
Những lời thầy nói thân thương
Quê hương ân điển tràn đầy tình thương
Rồi đợi đến ngày Tết Vô Vi
Mừng ngày sinh nhật chúc thọ thầy
Ðại Hội Thiền Ca về thăm Cha
Năm 2008 các bạn ơi
Lại được thiền chung vui sống tu .
5 Thành Củ Chi 28-2 –2008

TIỂN ANH
Viết cho tấm lòng anh Tư Sơn, dù anh đã ra đi,
vẫn để lại trong lòng bạn đạo tấm gương lành
Nhân ái - thiết tha với tình người.

Tiển anh một sớm lên đường
Ra đi, để lại tấm gương thiện lành
Ðời người: sanh tử mong manh
Học tu, học tiến của hành giả thôi.
Mong anh tầm bước Quê Trời
Giả từ ô trọc tiến đời điển quang
Trả thân tứ đại ngỡ ngàng
Tiến về Ðiển giới bình an Di Ðà.
Nơi này đạo hữu gần xa
Siêu thăng tịnh độ, chan hòa nhớ nhau
Mong sao chứng đạt nhiệm mầu
Tu đời, tu kiếp chẳng bao giờ tàn.
Chẳng còn mưa nắng tựu tan
Anh về cõi ấy, huy hoàng tổ tông
Bao năm tu học ở trần hồng
Ra đi như thể về trong Lòng Trời.
Tình Ðời Tình Ðạo Tình Người
Tiển anh về đến ngàn khơi có Tổ, Thầy
Và người ở lại hăng say
Quyết lòng tu tập, giải bày nguy nan..
Theo chân Thầy Tổ bằng an
Có Anh có cả hàng hàng Linh Quang
Ðồng tu đồng tiến rỡ ràng
Hồn nhiên Tiên Phật, Thiên đàng tuổi tênà
Nhớ nhau Lý Ðạo vững bền
Biển đời xa vắng, lênh đênh chúng mình
Cách ngăn thân xác chứ hồn linh
Chẳng hề xa cách hồn mình với ta
Cùng chung Lục Tự Di Ðà
Người đây kể đấy chan hòa Ðiển quang
Tu hành để nhận Thiên Ðàng
Chẳng còn sanh tử, bằng an khắp cùng
Vắng xa rồi sẽ trùng phùng
Tiển anh về đến không trung Tình Trời
Kim Sơn tâm đạo thảnh thơi
Hồn cùng với Viá hiệp thời tiến thăng
Người đi kẻ ở ân cần

Chuyên cần tu học chẳng ngần ngại chi
Sống: tu ôn luyện khảo thi
Ra đi: mang điển hồi qui Quê Trời.
Hiệp Bình Phước, 25-01-2008
TỪ HÙNG Kính bút
===
HẠNH ÐỨC
Cha mẹ hy sinh bệnh phải lâm
Ðể cho con cái gắng truy tầm
Thân sinh thân diệt theo qui luật
Con biết con tu tự thức tâm
Một kiếp dưỡng sinh về cõi giác
Nửa đời chịu khổ hướng Lôi Âm
Tim ta trắc ẩn hồn ta thức
Tận độ hành tu mặc tháng năm.
PN, 16/11/07)
Thiền sinh Phương.
====
Đại Hội Vũng Tàu Thành Công Tốt Đẹp.
Đại cuộc, rồi đây sẽ đạt thành
Hội đồng Tiên Phật sắp đề danh
Vũng tàu nay đã là Thánh địa
Tàu xe rộn rịp cảnh an bình .
Thành trì pháp báu ơn trời độ
Công đức cao dày đấng hùng anh
Tốt tươi muôn vẽ ngời sông núi
Đẹp dạ Thầy thương vẫn dũng hành
Chúc Mừng Bạn Đạo Miền Nam
Mậu tý xuân về với nhân sinh
Chúc nhau cuộc sống thật an bình
Bạn đạo miền Nam tu tiến vững
Hành giả miền Trung nguyện chí tình.
Tam công hành đủ đời sung sướng
Tứ lượng lo tròn hết nghiêng chinh
Nếu mà gần gũi tình thâm đậm
Ngặc cách trở nhau khó phỉ tình.
Xuân đến xuân đi ấy luật trời
Buồn vui khóc hận cũng thế thôi
Xuân về chúc bạn luôn tinh tấn
Tết đến cầu mong "ngộ nhất thời".
Tâm tình đồng đạo trong sáng quá
Ý chí cao xa tuyệt đỉnh ngời
Năm chuột lại về vui vui lắm
Chúc nhau vạn sự thật đẹp tươi.
Điện Bàn, 30-01-2008
Bạn Đạo Quảng Nam
Bác Nguyễn Quang Hào
=====

BÌNH DƯƠNG MỞ HỘI XUÂN
*****
Tôi đã đến Bình Dương, Xuân năm trước
Nhưng bận nầy, lại khác lượt năm qua,
Cây cỏ, lá hoa như thay mới tặng quà,
Như đon đã, khiêm cung, hòa điệu sống.
Thiền Ðường vươn cao, AÔnh Ðiễn Quang đồng
vọng,
Câu hát, điệu hò, sâu lắng rộn lòng ai !
Giấc mơ say, đan Tình Ðạo thăng đài,
Lòng Trần tỉnh, dệt nghĩa khai năm tận.
Nhiều Bạn Ðạo nhẫn hòa, hành tinh tấn,
Như vươn lên hâm nóng ánh nắng Xuân.
Mang hương thơm, nụ mới, nở chồi mầm,
Cho vườn hạnh nở Hoa Tâm: ấn tượng,
Mến cảnh Thiền lưu khách, tình Thơ vướng,
Tôi thẫn thờ nghe âm hưởng: Xuân sang,
Văng vẳng bên tai khúc Thiền nhạc rền vang,
Hòa câu kệ: thênh thang Thầy dẫn lối,
Ngày Tất Niên tưng bừng như mở hội,
Tiếng hát câu hò, thắp sáng tuổi thanh xuân.
Nhớ ơn Thầy, con quyết chí Tu Hành,
Dẹp Tự AÔi, bỏ Hư Danh: tật xấu.
Nhiều năm qua, thấy Bình Dương phấn đấu,
Nhiều bạn hiền: gầy nhân hậu, rãi ban.
Chị Ngọc S., Chị D(Ð.M.) là những Chị-Trưởng
đầu đàn,
Anh Tám S. theo lối Thầy, thường hằng: An chơn
pháp.
Nhiều Khóa Sống Chung, tiếng vang, hiễn đạt,
Bạn Ðạo nhiều vùng, cũng hợp tác Tu theo,
Thiền lưu động hằng tuần: học Led Thầy nêu.
Kính Chúc : Khỏe, Niềm thương yêu bạn quý,
Mừng hết bạn hiền, Xuân nay Mậu Tý,
Tiến mãi đường dài: Sáng Triết Lý Vô Vi à ./.
Bình Dương, 31-01-2008 .
Hửu Thịnh-Tân Bình
Kính Chúc.
====
CÁI NGÃ
Thơ Hồn không cánh bay muốn ngã,
Cảm ơn người đưa Thơ vất vả,
Xem qua Thơ Hồn xin đừng ngã,
Chí tâm hành đạo xin đừng ngã.
Thiên Ðường hửu lộ, chỉ một ngã,

Cùng nhau xây dựng, chẳng còn ngã,
Phước tại Tổ Tông, Tu đại ngã,
Hành Thiền nhứt Tâm, đạt Vô Ngã ./.
Minh Vô Vi - Tân Phú
====
GẦN XA.
Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Anh em Bạn Ðạo, chớ hoài chê nhau.
Trong Ðạo, kẻ thấp, người cao.
Cùng nhau trao đổi, ngày sau mới còn,
Học Ðạo, Niệm Phật cho tròn,
Học cho thông suốt, chẳng còn ngu si.
Giờ th? học đạo Vô Vi,
Bài học ấn chứng, môn thi : Xuất Hồn.
Ai mà tỏa sáng, trường tồn,
Thành tâm Tu luyện, linh hồn thăng thiên.
Hồn lên đa?nh le? Phật Tiên,
Duyên lành Phật chứng, triền miên, rạng ngời ./.
Tp.HCM, ngày 18-02-2008
Kính Bái,
Minh Vô Vi - Tân Phú.

THÔNG BÁO CỦA THIỀN ÐƯỜNG ATLANTA
Ðươc Ðức Thầy cho phép, bạn đạo Atlanta sẽ tổ chức khóa sống chung 3 ngày từ 24-25-26
tháng 5-2008
Khóa học được Ðức Thầy đặt tên là Minh chánh Ðạo Pháp. Và Ðức Thầy cũng cho phép
Thiền Ðường lấy tên là Minh Chánh Ðạo Pháp.
Xin thông báo các vùng phụ cậb và các nơi cùng tham gia. Xin liên lạc với chúng tôi để biết
thêm chi tiết.
Ðịc chỉ liên lạc: 1375 Heatherton Road
Dacula ---GA 30019
cel# 678-376-7730
email: voviatlanta@yahoo.com
Chúng con đãnh lể Ðức Thầy, và xin cảm tạ sự chiếu cố của Ðức Thầy
Kính Bái

Lá thư đính chánh thứ nhứt của anh Nguyễn Văn Phước gữi cho Đức Thầy
và chị Huệ Mai ngày 23 tháng 2 năm 2008
From: "nguyenphuocv@netzero.net" <nguyenphuocv@netzero.net>
Date: Sat, 23 Feb 2008 22:48:09 GMT
maioro@yahoo.com, voviwashingtondc@yahoo.com, phamtg00@yahoo.com,
tri.dong@t-online.de, nguyentri00@gmail.com, mlethi@uvpure.com,
minhchau65@gmail.com, nvminh1@yahoo.com, lochuynh007@yahoo.com,
To:
vovi008ht@yahoo.com, MyloanL@HACSC.org, be8@mac.com,
quachchi2004@yahoo.com, quach.chi@gmail.com, cnguyen@audiovox.com,
congo65@yahoo.com, aphancao@videotron.ca, anhhongly@yahoo.com
Subject: Fw: Re: FW: thu dinh chanh goi duc thay va chi hue mai

---------- Forwarded Message ---------Kinh Goi Duc Thay.
Con ten la Nguyen v Phuoc, hoi truong hoi VOVI Philadelphia, con thanh
that xin loi Duc Thay ve van de la thu thinh nguyen cua chi Hue Mai
dang tren TBPTDN tuan nay. That ra ca nhan con khong dong y voi la thu
nay. Chi Hue Mai co goi phone noi chyen voi con ve van de:("Mong moi Thay
se on dinh mot noi, yen nghi va tranh di chuyen xa xoi theo loi dan cua
bac si").Con chi lang nghe va khong phan doi cung nhu khong dong y voi
chi Hue Mai. Nhung khong ngo chi Hue Mai dang la thu nay len TBPTDN
tuan nay ma chua co su dong y cua con. dong thoi ve van de chi Hue Mai de
nghi se cu nguoi tiep tay voi chi Be trong nnhiem vu hau can va phuc
vu Duc Thay.
kinh thua Duc Thay, ve de nghi thu nhi nay, chi Hue Mai da khong noi gi
voi con het ma tu y dang len la thu thinh nguyen nay. con thanh that
khong giam co y xen vao cong viec cua Duc Thay. Mot lan nua con xin loi
voi Duc Thay, va xin chi Hue Mai tu nay khong nen dang nhung gi khi
chua co su dong y cua ban dao.

kinh Thay
Nguyen v Phuoc, Hoi truong hoi VOVI Philadelphia

Sau khi nhận được lá thư qua email của anh Phước, tôi có gọi điện thọai cho anh và yêu
cầu anh phải nói sự thật thay vì phủ nhận những điều anh đã nói với tôi, như là anh có
đồng ý cho Thầy được nghỉ ngơi v..v.. Nếu anh không muốn đăng tên trên lá thư Thỉnh
Nguyện, thì anh có quyền rút lui.
Sau đó, tôi nhận lá thơ đính chánh thứ nhì của anh Phước như sau:
Lá thư đính chánh thứ nhì của anh Phước gữi cho chị Huệ Mai ngày 27 tháng 2 năm
2008
From:
"nguyenphuocv@netzero.net" <nguyenphuocv@netzero.net>
Date:
Wed, 27 Feb 2008 20:22:29 GMT
To:
maioro@yahoo.com
Subject:
Chi Hue Mai Men.
Phuoc xin rut lui va khong phan doi cung nhu khong y kien nhung gi cac
ban dao lam.
Men chao.
Phuoc

Kính trình lên quý bạn đạo rõ,
Kính thư,
Huệ Mai
THƯ CÁC HỘI TRƯỞNG GỬI ÐỨC THẦY SAU KHI NHẬN THƯ TRẢ LỜI CỦA
TH ẦY ÐĂNG TRONG TBPTDN số 659
Kính thưa Đức Thầy,
Chúng con rất vui mừng được sự chứng tâm và lời dạy bảo của Thầy qua bức thư hồi
âm. Một mặt khác, chúng con cũng cảm thấy có lỗi và sót sa, không thức tâm sớm để Thầy
chịu đựng và mõi mòn mong đợi ngày trưởng thành của chúng con. Kính mong Thầy thứ lỗi.
Chúng con đã phân tách từng chữ một trong lá thư Thầy khuyến dạy vì chúng con biết
Thầy viết rất ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều sự minh triết. Thầy đã vạch rỏ đường hướng
hoạt động cho các Hội từ nay về sau, đề xây dựng tốt đẹp cho công trình của Thầy, trong trật
tự chung.
Việc chúng con cần phải thực hiện ưu tiên là bảo trọng sức khỏe của Thầy. Chúng con
kính trình lên Thầy, thêm nhóm lo chăm sóc Thầy sau khi Thầy rời bịnh viện :
•
•
•

Chị Hứa Bạch Mai và anh Phan Cao Thăng : theo dõi sức khỏe của Thầy
Chị Sauv Indra và Chị Nguyễn Thanh Truyền : lo thuốc men đúng theo toa bác
sĩ
Chị Lê Thị Quí : nấu ăn đúng theo lời dặn của các chuyên khoa dinh dưỡng

•

Anh Dominique Santelli, anh Phạm Minh Sơn : giúp Thầy trong mọi việc cần
thiết hằng ngày

Ngoài ra, chúng con thành lập một quỷ tài chánh lo trang trải tất cả chi phí cho Thầy.
Quỷ này sẽ do các bạn đạo sau đây quản lý :
•
•
•

Anh Phan Cao Thăng
Chị Nguyễn Xuân Mai
Chị Nguyễn Thanh Truyền

Chúng con kính mong Thầy minh xét để chúng con thực hiện đúng ý Thẩy.
Cầu xin Thầy sớm bình phục.

Kính Thư
Ngày 25/02/2008
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida
Nguyễn Văn An

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston,
Texas
Đỗ Trung 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 Hawaii
Trịnh Cẩm Tú

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

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada
Phan Cao Thăng

Thư trả lời của Thầy cho các Hội Trưởng đề ngày 25/02/2008 (bản chánh
scan gửi riêng )
Tôi vừa nhận được một lá thơ của 10 vị hội trưởng muốn thành lập trong qui luật có trật tự
chung. Mỗi người đều có nhiệm vụ tốt sẽ họp tác với tôi trong tinh thần xây dựng chung. Việc
làm thì nhiều sẽ phân tách ra đầy đủ cho mỗi hội trưởng trưởng thành đứng ra làm việc
chung với những tên các bạn đã liệt kê như trong thơ.
Montréal, ngày 26 tháng 2 năm 2008
Quí thương
Lương Sĩ Hằng
Tái bút :
Những người không có tên trong lá thơ này thì sẽ không còn làm việc nữa.

THƯ CỦA CÁC HỘI TRƯỞNG GỬI ÐẾN TOÀN THỂ BẠN ÐẠO
Kính thưa quí bạn đạo,
Chúng tôi, Hội Trưởng các Hội Ái Hữu Vô Vi ký tên dưới đây, đứng ra nhận lãnh nhiệm vụ
Thầy giao phó và họp tác với Thầy trong tinh thần xây dựng chung.
Trong giai đoạn này, việc ưu tiên là bảo trọng sức khỏe Thầy. Chúng tôi đã đề nghị nhóm hầu
cận Thầy và đã được Thầy chấp nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục lo các giai đọan kế tiếp cho Thầy
được ổn định và tịnh dưỡng.
Để mọi việc được minh bạch, chúng tôi chính thức thông báo với toàn thể bạn đạo khắp nơi :
Chị Tôn Nữ Hoàng Vinh, thường gọi là Chị Bê, sẽ không còn làm việc hoặc tổ chức bất
cứ chuyện gì trong Vô Vi nữa.
Xin bạn đạo hướng tâm chúc phúc cho Chị sớm thức tâm trở về con đường đạo hạnh mà chị
đã chọn thuở ban đầu.
Chúng tôi cần làm việc trong trật tự nên rất tiếc không thể thông báo cho các bạn đạo sớm
hơn. Mong các bạn thứ lỗi cho.
Ước mong bạn đạo bình tâm tu thiền và góp phần thanh điễn cho Cộng Đồng Vô Vi, hổ trợ
Thầy và chúng tôi trong đại sự chung.
Kính Thư
Ngày 27/02/2008

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida
Nguyễn Văn An

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney
Thái Phúc Hải

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston,
Texas
Đỗ Trung Hiếu

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc
Huỳnh Minh Bảo

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas,
Texas
Quách Long Vân
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc
Trần Thị Xuân Thu
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi
Washington State
Nguyễn Trí Vượng

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada
Phan Cao Thăng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc
California
Nguyễn Xuân Mai

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii
Trịnh Cẩm Tú

Báo cáo về tình trạng sức khỏe của Đức Thầy
trong tuần 23/02 – 29/02
Sau khi gắn máy trợ tim (pace maker) cho Thầy, bác sĩ tiếp tục theo dõi mỗi ngày. Tim Thầy đập đở hơn
xưa.
Nước trong phổi đã được thải ra nhưng Thầy cần tiếp tục dùng thuốc.
Để điều hòa lượng đường trong máu, đôi khi Thầy cần phải chích insuline. Bác sĩ có cho hay là đường cao
không phải chỉ do thức ăn gây ra mà có thể do thuốc đang dùng và sự căng thẳng (stress) trong lúc nằm
trong nhà thương tạo ra.
Thận Thầy bị yếu do bịnh tiểu đường gây ra từ mấy năm nay nên phải rất cẩn thận và cần được theo dõi
thường xuyên. Tình trạng khá hơn lúc mới nhập viện một chút.
Sở dĩ lúc trước Thầy bị ngứa vì thức ăn không thích họp, có nhiều chất lân (phosphore) quá. Nhờ dùng
thức ăn do nhà thương cung cấp đúng theo dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của Thầy nên lượng
phosphore đã xuống lại bình thường. Nay Thầy không còn bị ngứa nữa.
Áp huyết (tension) có lúc bình thường, có lúc lên cao cho nên bạn đạo đến thăm đông quá cũng không tốt.
Thầy cần nghĩ ngơi nhiều hơn.
Bịnh thiếu hồng huyết cầu (anemia) đang được trị liệu và có kết quả tốt hơn. Sau khi xuất viện, vẫn tiếp
tục điều trị tại gia để gia tăng hồng huyết cầu. Việc này cần được theo dõi rất kỷ để tránh những nguy hiểm
có thể xảy ra. Cho nên bác sĩ căn dặn tuyệt đối ở một chỗ, không nên đi đâu trong thời gian trị liệu.
Nếu mọi việc diễn tiến tốt đẹp như bác sĩ dự tính, trong tuần sau, Thầy sẽ xuất viện.
Kính thư
Phan Cao Thăng

