Số: 753 Ngày: 13 tháng 12 năm 2009
Thanh tònh
Thanh tònh chôn hoàn minh caûm giaùc
Trí thoâng thöùc giaùc chuyeån phaân hoàn
Ñaïo ñôøi phaân roõ khoâng buoàn tuûi
Khai trieån taâm minh roõ leõ hoàn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 26/02/2000 đến 02/02/2000
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm
bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có 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) Thiền thức còn sợ sống chết hay không?
2) Sự nối liền giao cảm có hữu ích gì không?
3) Người tu thiền quí trọng những gì?
4) Xé lẻ tình người có lợi ích gì không?
5) Khai triển tâm thức là phải khai triển làm sao?
6) Du hành tiếp tục có dứt hay không ?
7) Cơ Trời ấm áp có hữu ích gì không ?
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1) Perth, 26-02-2000 5: 29 AM
Hỏi: Thiền thức còn sợ sống chết hay không?

2) Perth, 27-02-2000 3:04 AM
Hỏi: Sự nối liền giao cảm có hữu ích gì không?

Ðáp: Thưa thiền tâm thức thì sẽ không còn sợ chết
hay sống nữa, lúc nào cũng an nhiên tự tại

Ðáp: Thưa tin tức lành mạnh rất hữu ích cho quần
sanh, điều lành sẽ được phát triển

Kệ:
Hòa hợp tình Trời sống vẫn yên
Thức tâm tự cảm thanh hiền
Giải tỏa đời đạo thanh nhàn tiến
Giải tỏa trược ô tự vượt xuyên

Kệ:
Tình Trời sưởi ấm khắp nơi nơi
Nhắn nhủ thương yêu xây dựng tiến
Chung hội tình người nay quyết chí
Thực hành chơn pháp hướng về Trời

3) Perth, 28-02-2000 5: 12 AM
Hỏi: Người tu thiền quí trọng những gì?

4) Perth, 29-02-2000 3: 45 AM
Hỏi: Xé lẻ tình người có lợi ích gì không?

Ðáp: Thưa người tu quí trọng chơn ngôn của Tiên
Phật Thánh

Ðáp: Thưa xé lẻ tình người mưu đồ kết thành phe
nhóm để đả phá đối phương là đại tội

Kệ:
Chơn ngôn xuất hiện tự tham tòng
Nguyên lý tràn đầy từ ngoài trong
Thanh thản chơn hồn trong thanh tịnh
Tình thương đạo đức tự tham tòng
5) Perth, 01-03-2000 8: 18 AM
Hỏi: Khai triển tâm thức là phải khai triển làm
sao?

Kệ:
Càng ngày càng thu hẹp tâm linh
Tạo khổ cho nhau rất bực mình
Ðiêu luyện không thành tự phá tâm
Mưu mô nặng trược tạo sai lầm
6) Perth 2-3-2000 6:12AM
Hỏi: Du hành tiếp tục có dứt hay không ?
Ðáp: Thưa tu hành khỏe mạnh không cần dứt

Ðáp: Thưa khai triển tâm thức là phải thiền nhiều
tự nhiên khôi phục nguyên lý vô sanh
Kệ:
Hướng tâm thanh nhẹ tự qui hành
Qui hồi ổn định lý vô sanh
Học hỏi vô cùng trong thức giác
Lui về thực chất tự chơn hành

Kệ:
Phi hành 5 tiếng đến thăm Cairns
Dù nắng dù mưa cũng đến nhanh
Chung sống tái hồi duyên tốt đẹp
Không mưa không nắng lại êm thanh

7) Cairns 3-3-2000 4:46AM
Hỏi: Cơ Trời ấm áp có hữu ích gì không ?
Ðáp: Thưa cơ Trời ấm áp rất thích hợp với người sanh đẻ tại xứ nóng
Kệ:
Hợp tác chung vui sống không lời
Thanh tịnh tham thiền tự hướng Trời
Ðường đi rộng mở từ tâm thức
Khai triển chơn hồn dạo thảnh thơi
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾ6 GIẢNG
1.
Hỏi: Bạch Thầy, khi ngồi thiền, ngứa mặt, ngứa tay chân, có nên gãi không?
Ðáp: Không! Chỉ niệm Phật cho tà khí ra. Ðó là dâm tánh của mọi người. Dâm tánh làm cho ngứa, khi ra
nó ngắt, nó véo vì không có chỗ ở nữa. Làm PL đem ánh sáng vô thì bóng tối ra làm ngứa, nó ngắt sưng
cục cục, thây kệ, cứ niệm Phật cho đi thôi. Ðó là tà khí, dâm tánh.
2.
Hỏi: Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, làm sao biết cái hơi mình dài ngắn? Có một số
bạn nói cái hơi họ thở chưa được dài. Do đó họ thở mấy chục lần.
Ðáp: Cho nên cái hơi dài hay ngắn, con người đi về cái tình dục nhiều thì cái hơi phải ngắn và khi
họ thức tâm tu rồi đó, ban đầu tu là ngắn, nhưng lần lần nó làm nay một chút, mai một chút, đêm
này đến đêm kia đêm nọ, lần lần liên tục 2,3 năm cái hơi nó dài. Cái hơi tự ý nó chuyển là nó đi dài
dài. Vô bao nhiêu nó cũng vô.. vô.. vô ... nhẹ. Một hơi dài ghê lắm mà rất nhẹ, bằng ý. Cái hơi đó không
phải hơi nữa, ánh sáng mà thôi. Nó cảm thấy ánh sáng như đèn néon, sung sướng, ngồi hoài nó chỉ thấy
hít vô thôi. Nhưng mà cái bụng nó không cục cựa, nó khác hơn hồi xưa rồi. Cái trình độ đó nó khác rồi.
Nó đi thẳng và nó mát từ xương sống xuống. Nó toàn là ánh sáng. Rồi từ đó mới phát tung, nó thấy cảnh,
thấy bốn bể, thấy nước thấy non là nó định rồi, là nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển. Ban đầu hít vô đó,
ai cũng hụt hơi, thiếu hơi. Vì tình dục đã xài phí nhiều ngày, nhiều tháng, cái hơi nó yếu. Còn người ta
còn con gái, con trai, cái hơi nó mạnh lắm. Chỉ nó làm mau hơn, toát mồ hôi liền. Còn những người có
chồng có vợ,ỳ có con cái, cái hơi nó phải thở è ạch. Mà nó thích thở cho nên nó làm nhiều hơi nhiều hơn.
Sau này cái hơi dài nó làm một hơi là thấu óc rồi, đâu có làm nhiều nữa. Còn 6 hơi là toát mồ hôi, bưng
cả mặt, hồng hào lên, nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu người nào cũng là ít, nếu người nào có vợ có
chồng là phải ít. Nhưng một thời gian khôi phục rồi mình mới thấy rõ tôi khỏe hơn lúc tôi 50 tuổi, tôi
luyện rồi tôi thấy tôi khỏe hơn lúc tôi 20 tuổi. Nó khôi phục rồi, ăn ngon, ngủ yên, khỏe mạnh. Lúc đó cái
hơi nó chạy toàn thân rồi. Mà nó trụ đảnh được rồi thì ý chuyển là lúc đó thấy ánh sáng không. Mỗi buổi
sáng đứng ngoài trời chưởng hưởng thanh khí, dùng cái chỗ này hít vô một lượt. Người làm Pháp Luân
đầy đủ rồi mới làm được cái đó, đứng giữa trời hít một hơi vừa lỗ mũi vừa ngay chơn mày, hai cái chung
một lược một, làm 3 lần mỗi buổi sáng. Những người đã chuyển được lên bộ đầu mới làm cái đó. Còn
chưa chuyển lên bộ đầu, làm cái đó cũng vô ích thôi. Chưởng hưởng thanh khí mỗi buổi sáng thì con
người nó khỏe hoài. Cho nên cái Pháp Luân Thường Chuyển nó tùy theo người mới tu, người tu lâu,
người cố gắng, người không cố gắng. Người cố gắng bảo đảm cái hơi nó sẽ dài hơn và con người nó sẽ
khỏe mạnh, máu huyết nó sẽ điều hòa, khai thông kinh mạch.
THƠ
Những ngày Đại Hội
Đại Hội năm nay vắng mặt Thầy
Điển Thầy hổ trợ khăp đó đây
Ngồi thiền thanh nhẹ lòng phơi phới
Bạn đạo yêu thương hiệp sum vầy
Hôm nay ngày giỗ Đức Tổ Sư
Sáng lập ra "pháp lý Vô Vi"
Chúng ta theo đó mà tu tập
Ngài Đỗ Thuần Hậu là Ông Tư
Những ngày đại hội thật là vui
Bạn bè tìm gặp đi tới lui
Chia nhóm học đề tài Khai Triển

Nhắc nhau tu học giữ đạo mùi
Bạn đạo các nơi khắp bốn phương
Về đây hội họp tình yêu thương
Những ngày chung sống nhiều kỷ niệm
Chia tay lòng cứ mãi vấn vương
Giã từ "Gay Lord" để lên đường
Á-Âu Úc Mỹ về địa phương
Hẹn gặp năm sau tại Las Vegas
"Phân minh đời đạo" ta lên đường
Hạnh Lưu, Dallas - 11-27-2009
-------------
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TỰ KHAI
Lời Thầy đã dạy chẳng làm sai
Ấn chứng ghi vào để hậu lai
Kẻ có người không đừng tự ái
Cảnh Trời cảnh Phật cảnh Như Lai
Hành thiền suông sẻ lòng thư thái
Khó chịu trong mình khó mở khai
Luyện đạo vừa xong nằm ngủ ngáy
Tánh nào tật nấy bao giờ thay.
Sài Gòn, 1-12-2009
Minh Vô Vi
---------

THƯỢNG KIẾNG
(Tặng anh chị Lớn)

Chồng vợ đồng tu phước đức đa
Xây tường bao phủ kiểu Vi La.
Thiền Đường “Dũng Hành” xây xinh quá
Qui hội tình người đến thiết tha
Huynh tỷ tấm lòng thật quí quá
Vui mừng bạn đạo đến tham gia
Chủ gia thượng kiến đứng quì xá
Bạn đạo về đây niệm Phật Đà.
Sài Gòn, 1-12-2009
Minh Vô Vi
-----

Tiễn Thầy Di - Lạc:
Phật Vĩ - Kiên Lương - Sĩ - Hằng
Thương yêu, hương ngát mây ngàn
Thầy về Nguồn Cội Vinh Quang đời đời
Mừng thầy được sớm nghỉ ngơi
Tình con vương chút nghẹn lời rưng - rưng
Thầy ơi ! ...
Nguyện lòng con quyết trau tâm
Hái hoa dâng Phật, ngàn năm theo Thầy
Trần - gian con vẫn còn đây
Thực hành pháp - Lý, dựng xây Thế - Trần
Chung tay góp sức Đại Đồng
Vô - Vi rực rỡ Sen - Hồng Thượng - Ngươn
Thầy ơi, con gắng nhiều hơn
Niệm - trì khai mở Lục - Thông thoát phàm
Bao giờ Đạo Pháp cao thâm
Cho con trợ giúp chúng sanh theo Thầy!
Nam Mô Vĩ - Kiên Phật
Đại - Nhẫn Đại - Hòa.
Thanh Đa 29 / 11 / 2009
Tư Ếch Chợ Đời
----

Mai này...
Ngoài kia trăng sáng tỏ
Nơi này chuẩn bị thiền
Càng thêm vương - vấn Phật
Hành trì, niềm - vui riêng
Tuổi đời qua mấy chốc
Cuộc sống khó vững bền
Duyên lành theo Pháp - lý...
Nhờ Trời được ấm, yên
Gương Thầy, tôi niệm Phật
Hành - triển Pháp - Lý Thiền
Xuôi dòng Cơ - Quy - Nhất
Thánh - Đức đẹp ngàn niên
Hồn - linh nguyền tu mãi
Dạo bước ngắm cõi Tiên
Quyết tâm sang xứ phật
Chiêm - ngưỡng Đức Vĩ - Kiên
Và tìm Bác Sáu - Lung (1)
Lạy tạ mới toại nguyền
Hiếu Trung luôn gìn giữ
Ơn Phụ Mẫu, Cửu Huyền...
Thanh Đa 8 / 8 / 2009
Tư Ếch Chợ Đời
(1) người dẫn dắt bạn đạo
VN tu PLVVKHHBPP

--------Trí huệ sáng quang dung cười thiền vô vi
Vạn Duyên đến thắng duyên lành
Một lòng thiền định pháp lý vô vi
Hư không không sinh không họai
Trí huệ sáng chuyển pháp luân vô vi
5 thành củ chi 6-12-2009
---NGHIỆP
Mỗi người duyên nghiệp trổ ra riêng
Còn sống Hồn sa đến Cửu Tuyền
Sáng đến đớn đau thân vẩy nẩy
Đêm về rên rỉ trí ưu phiền
Thế nhân vay trả vì danh lợi
Khổ cảnh cưu mang bởi bạc tiền
Duyên phước cho ai gìn Chánh Pháp
Sống nghèo tâm trí giải an yên.
PN, 19/10/2009
TS Phương.
----
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VÔ VI HUYỀN DIỆU
VÔ Vi Thiền Pháp thật huyền bí
VI tế hành thâm rõ diệu kỳ
THIỀN niệm không ngừng khai tánh sáng
SĨ hồn thanh nhẹ tự hồi qui
XUẤT ly bản thể tầm chơn lý
THỦ xả đi về luôn giác tri
THÀNH tựu công phu chơn tánh mở
THI trường bảng hỗ có tên ghi.
Dĩ An, 02/12/2009
Không Không Thiền sĩ
-----

NẤU CƠM
(pháp luân thường chuyễn)
Đặt để bếp lò cho vững vàng
Không nghiên không ngã dáng hiên ngang
Phất trần quét sạch tro tàn bụi
Nhiên liệu củi than để sẵn sàng
Sẳn sàng đón nhận công đồng chung
Đốt lửa cháy bùn khí hào hùng
Nồi gạo nước hoà chờ sức nóng
Nhẹ nhàng thổi gió tiếng reo rung
Reo rung sùn sụt tiếng xôi gào
Hơi nước bay bay khí bốc cao
Từ gạo thành cơm hương dịu toả
Gạt than đúng lúc hưởng cần lao
Cần lao hơi nóng bát cơm sanh
Lữa dữ hoá hiền đạt chất thanh
Cẩn thận ngày đêm chịu khó nhọc
Ông bà hạnh phúc ấm vạn sanh
Phúc Tâm Cà mau 30/6/2009

Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách và DVD Vô-Vi
Kính thưa quý bạn,
Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã phát tâm ấn tống kinh sách và tài liệu DVD. Sau đây là
danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 12 tháng 6 năm 2009 đến ngày 3 tháng 12 năm
2009.
Tên
Đỗ Trung Hiếu (Texas)
Trần Văn Hữu (New Jersey)
Trịnh Cẫm Tú (Hawaii)
Lao Siki Chao Sui Tao (Hawaii)
Dương Hải Vân (Canada)
Nguyễn Anh Tài (Canada)
Trần Hải Nguyên (Florida)
Trần Trinh (Virginia)
Hội Ái Hữu Vô-Vi Nam California
T/Đ Duyên Lành (Melbourne, Australia)
Anh Minh (Melbourne, Australia)
Phạm Ngọc Sương (France)
Centre de Meditation Jolicoeur (Canada)
T/Đ Đức Quốc

Số tiền nhận
100 USD
100 USD
100 USD
200 USD
170 USD
1,000 USD
200 USD
200 USD
5,000 USD
500 AUD
200 AUD
100 USD
150 CAD
30 USD + 70 Euro
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Lai N Dung (Canada)
Lai N Hoa (Canada)
Lai N Tâm (Canada)
Tran Thanh Hoa (Canada)
Phan Thi Thoàn (Canada)
T/Đ Bruxelles, Bỉ Quốc

200 USD
200 USD
50 USD
50 USD
100 USD
600 USD

Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực
hiện các đĩa DVD Video tài liệu tu học (Thầy giảng tại Đại Hội hoặc khóa sống chung) và những tài liệu
kinh sách khác.
Vào dịp Đại Hội Khai Triển tại Dallas, Texas, trong ngày 23.11.2009, chúng tôi đã phân phối cho bạn đạo
tham dự Đại Hội và nhờ các bạn ấy đem về địa phương mình cư ngụ những tài liệu như sau:
1. 800 bộ DVD Tang Lễ Đức Thầy (gồm phần tang lễ tại Montreal, và Lễ Rải Tro tại Boston) cùng
600 tấm ảnh lưu niệm của Đức Thầy.
2. 850 Bộ Quà Lưu Niệm Đại Hội Khai Triển với 4 đĩa DVD (Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 13, “Kỳ
Quan”, tại Lake Louise (2 điã) , Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 17, Hùng Vĩ Giao Liên (1 Đĩa) , Đức
Thầy thuyết giảng tại Montreal “Cuộc Sống Tâm Linh” năm 1995 (1 Điã).
3. 100 bộ DVD Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 27 “Viễn Tiến”
4. 1000 bộ sách “Kỷ Nguyên Di Lạc” và “Nhẫn Hoà”
5. 700 cuốn Kỷ Nguyên Di Lạc dịch sang Anh Ngữ và 300 cuốn Kỷ Nguyên Di Lạc dịch sang Pháp
Ngữ
6. 300 cuốn Thiên Đàng Du Ký
2000 bộ DVD Chơn Kinh từ 1 đến 12 vì phát hành sau Đại Hội Khai Triển, nên chúng tôi đã phân
phối như sau:
• 500 bộ gởi đến Thiền Đường Thông Hải, Dallas, Texas
• 500 bộ gởi đến Trụ Sở Xây Dựng, Nam California
• 500 bộ gởi đến Hội AHVV Bắc Cali
• 500 bộ để tặng b/đ tham dự KSC tại T/V Hai Không trong tháng 5 năm 2010.
Ngoài ra, quý bạn tại Nam California có thể liên lạc với Trụ Sở Xây Dựng, Nam California để nhận
DVD Tang Lễ Đức Thầy, vì chúng tôi sẽ gởi về Trụ Sở 500 bộ DVD này.
Trong năm 2010, chúng tôi sẽ thực hiện 1000 Bộ DVD Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế Kỳ 28 “Khai Triển”
tại Dallas, Texas, và tái phát hành bộ sách Nguyên Lý Tận Độ (Việt Ngữ và Anh Ngữ) để cống hiến
thêm tài liệu miễn phí cho quý bạn. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu và phát hành thêm một số DVD và
tài liệu tu học để kính biếu bạn đạo vào dịp Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo” tại Las Vegas.
Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về:
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên
Vo-Vi Friendship Association of Northern California và gởi về địa chỉ trên.)
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Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Hình ảnh bạn đạo nhận quà kinh sách và DVD Vô-Vi tại Đại Hội Khai Triển, Dallas, Texas

Thông Báo
về hình ảnh chụp tại Đại Hội Khai Triễn
Hình chụp tại Đại Hội Khai Triễn, Dallas 2009 đã được bỏ trên Picasaweb cho bạn đạo xem hay là lấy
xuống để lưu trữ hoặc in ra (3,550 tấm hình).
Sau đây là một vài hướng dẫn để giúp bạn đạo lấy hình xuống và lưu trữ trong máy của mình (các bạn đã từng
download rồi thì có thể thông qua phần này).
1. Nhấn vô CTRL + con chuột bên trái link sau đây để mở Picasaweb

http://picasaweb.google.com/daihoi.khai.trien.2009
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2. Bạn đạo nhấn vô con chuột bên trái những hình dưới đây để coi:
1_Nov_23_09_Khai_mac_DH_Khai_Trien: Hình ảnh ngày khai mạc
2_Nov_23_09_Le_Ta_On_Duc_Thay:
Hình ảnh bạn đạo lần lượt lên dâng hoa
……………………..
15_Nov_25_09_Be_Mac DH:
16_Gaylord Texan Resort:

Hình ảnh ngày bế mạc
Hình ảnh khách sạn tổ chức Đ/H

3. Nhấn vô con chuột bên trái vô hình để coi:
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Nhấn vô

để đi tới và

để đi lùi

4. Muốn lấy hình xuống máy của mình thì nhấn vô
Download rồi nhấn vô Download photo - File - Save As (sẽ thấy DSCxxxxx.JPG) - Save
5. Nhấn vô dấu mũi tên trái để trở về My Photos > 5_Nov_23_09_Buoi_Chieu
Sau đó trở lại (4) để lấy hình tiếp.

Ban chụp hình gồm anh Dũng, anh Jack, và chị Bích xin đóng góp và hy vọng sẽ đem lại những hình ảnh sống
động cũng như ghi lại được những giây phút thiêng liêng tràn đầy Thanh Điển trong buổi Lễ Tạ Ơn Đức Thầy và
suốt 3 ngày Đại Hội Khai Triễn năm 2009.
Kính Bái
Ban Chụp Hình

Di Ngôn của Đức Thầy( Chép lại từ phim video)
Huỳnh Minh Bảo (HMB) : Dạ kính thưa Đức Thầy, hôm nay là ngày 14 Tây tháng 6 năm 2009, thì tụi con
có xin phép được diện kiến Đức Thầy và đặt Thầy một vài câu hỏi. Thì cũng có duyên lành tụi con được
đến đây thăm Thầy, hội tụ một số anh em ở đây : có anh Lý Vĩnh, anh Phan Cao Thăng, anh Trần Ngọc
Dũng, có chị Mỹ Nhi, có chị Xuân Mai và con là Huỳnh Minh Bảo ở đây. Thì tụi con, sau hồi đầu tuần,
khi mà nghe qua kết quả thử máu của Thầy và Thầy đi tái khám bác sĩ, thì tụi con cũng lo nên tụi con mói
ráng đi đến đây thăm Thầy, và chúng con cũng muốn đặt Thầy một số câu hỏi để sửa soạn cho sau này,
không phải cho riêng chúng con mà cho tất cả bạn đạo sau này được ổn định và tiếp tục tu học.
Tụi con tính có một số câu hỏi, thì chúng con, sẵn có Thầy ở đây, Thầy còn khỏe thì xin Thầy giải đáp
dùm cho chúng con.
Thì vấn đề giai đoạn, chúng con thấy rõ là cái định luật ở dưới thế gian này thì không có ai tránh khỏi. Ai
xuống đây thì cũng có ngày ra đi, và Thầy cũng có ngày Thầy sẽ ra đi, và chúng con cũng muốn biết
những cái chỉ thị của Thầy cho sau này để chúng con làm cho nó đúng theo ý nguyện của Thầy.
Thì câu hỏi thứ nhất vấn đề điều trị của Thầy, thì theo Bác Sĩ Tây nói thuốc Tây nó có nhiều dị ứng mà
Thầy cũng không có thể tiếp thu được nhiều nữa. Còn theo quá trình thì có ông Van Show là ông thầy
thuốc Đông y ở đây, ông cũng đã giúp cho Thầy năm ngoái uống cũng được một số kết quả. Tụi con cũng
ước mong là Thầy có dịp ở đây để tiếp tục cho ông đó ổng cho Thầy thuốc để Thầy được bình phục hơn
một chút, Thầy bớt ngứa ngáy thêm một chút, và nếu mà Thầy có cần di chuyển đi đâu thì tụi con sẽ thu
xếp cho Thầy di chuyển, nếu mà Thầy có nhu cầu. Còn nếu không thì Bác Sĩ cũng đã khuyến cáo Thầy
nên ở một nơi.
Bây giờ Thầy thấy từ đây tới đó Thầy có cần di chuyển đi nơi nào nữa không Thầy ?
Đức Thầy (ĐT) : Có việc cần thì Tao đi chứ
HMB : Dạ
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ĐT : Chuyện giúp người thì Tao phải phục vụ, không có chối cải gì hết.
HMB : Như vậy khi nào mà Thầy có cần đi đâu thì Thầy cho tụi con hay để tụi con lo vấn đề di chuyển
cho Đức Thầy.
Và còn vấn đề khác nữa là năm nay bạn đạo chúng con có xin Thầy tính ra có tới hai cái Đại Hội lận. Thì
chúng con muốn biết là Thầy có dự định là đi dự hai cái Đại Hội đó hay không Thầy ?
ĐT : (gật đầu) Đi chứ
HMB : Dạ, Thầy muốn đi. Tại vì tụi con thấy thì ngoài ra bây giờ nó có nhiều phương tiện kỹ thuật Thầy,
có thể giúp Thầy ở một chỗ nhưng mà Thầy vẫn có thể nhìn bạn đạo sinh hoạt và bạn đạo cũng có thể
thấy Thầy. Thầy thấy cần phải đi đến tới nơi phải không Thầy?
Đức Thầy gật đầu
HMB : Xin cảm ơn Thầy
HMB : Thì có câu hỏi khác nữa là từ đây đến ngày Thầy ra đi, Thầy thấy chúng con có cần phải lo gì cho
Thầy về mặt đời ?
ĐT : Người tu không có gạt người ta là được rồi.
Xuân Mai (XM) : Thầy nói « Người tu không có gạt người ta là được rồi ».
Đức Thầy gật đầu
Lý Vĩnh (LV) : Ghi xuống, bây giờ những cái gì Thầy nhắn nhủ quan trọng lắm đó, phải nhớ ghi xuống.
ĐT : Cho nên mình người tu Vô Vi là mình chỉ biết giúp người ta không, không có gạt ai hết.
LV : « Không có gạt ai hết »
HMB : Còn về mặt Vô Vi thì Thầy để lại, để cho chúng con rất nhiều, một kho tàng rất lớn. Bây giờ Thầy
thấy chúng con có cần phải làm thêm cái gì nữa không Thầy?
ĐT: Những cái lời nào mà con thích thì con cứ áp dụng, cái đó là đúng đường chứ không có sai…
Đừng có khi Thần Thánh. Người tu Vô Vi hay khi Thần Thánh lắm.
LV : Không được khi Thần Thánh hả Thầy ?
XM : Thầy nói « Người tu Vô Vi hay khi Thần Thánh lắm » có nghĩa là sao Thầy ?
ĐT: Thì nó tu tới đó, chưa có gì mà nó nói nó giỏi hơn ông Thầy.
HMB : Dạ thưa Thầy, cái vấn đề về mặt pháp lý, sau nầy Thầy có muốn ai đứng ra để đại diện Đức Thầy
để lo vấn đề giấy tờ và vấn đề thừa kế cho Thầy không ?
ĐT : Ở đây là giao cho thằng Thăng hết rồi.
LV : Giao cho anh Thăng hết.
HMB : Thì anh Thăng, sau này Thầy ra đi thì anh Thăng sẽ đứng ra đại diện. Bây giờ trong lúc Thầy còn
sống chắc phải làm một tờ giấy ủy quyền, cũng như Thầy ủy quyền cho anh Thăng, sau này có chuyện gì
mà Thầy không quyết định được thì anh Thăng sẽ lo quyết định những vấn đề đó, anh Thăng phải lo coi
với luật sư ở đây, để coi như thế nào.
Về mặt sinh hoạt Vô Vi thì Thầy thấy chúng con cần phải làm cái gì thêm không Thầy ?
HMB : Về mặt sinh hoạt Vô Vi thì Thầy thấy chúng con cần phải duy trì những cái sinh hoạt nào Thầy ?
ĐT : Cái mình đã học hồi nào giờ mình có thể áp dụng cho xã hội, không có hại ai hết.
HMB : Cái đó là cho cá nhân chúng con, còn cho cộng đồng Vô Vi chúng con cần phải làm cái gì Thầy ?
ĐT : Cũng vậy áp dụng.
LV : Áp dụng qua những cái gì Thầy đã dạy…
ĐT : Áp dụng những cái mình học.
HMB : Có một câu hỏi nhiều bạn đạo cũng thắc mắc thì con cũng xin nêu ra đây để Thầy giải đáp và
được thấu hiểu hơn là: nhiều người nhận thấy là suốt cuộc đời của Thầy, Thầy đã hy sinh tất cả và làm
bao nhiêu chuyện phước đức để cứu người, nhưng mà nhiều người không hiểu tại sao ngày nay thì thân
xác, xác thân của Thầy phải chịu đựng nhiều bệnh hoạn đau đớn ?
ĐT : Cái đó là bắt buộc chớ, mình phải hy sinh thì phải thất thoát chớ. Đã nói hy sinh mà không chịu thất
thoát đâu có được.
HMB : Cái đó là tại vì Thầy hy sinh cho chúng sanh cho nên Thầy phải bị thất thoát phải không Thầy ?
(Thầy gật đầu)
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Cái đó là định luật mà Thầy phải chấp nhận như bao nhiêu đấng Bề Trên khác phải không Thầy ?
Tại vì nhiều bạn đạo nói mình làm phước thì được phước, mà thấy Thầy làm quá nhiều phước mà Thầy
lại bị cái xác thân nó hành hạ Thầy, nhiều ngưới cũng đau lòng và hoang mang.
XM : Có phải như cái hạnh của Đức Chúa Giê Su không Cha ? Như Đức Chúa Giê Su ớ Thầy, phải chịu
đóng đinh để mà..
DT : Chuộc tội.
XM : Chuộc tội cho chúng sanh, thì cái hạnh đó là hạnh mình xả thân ra.
ĐT : Cái đó ở đời này học nhiều lắm rồi mà, chuyện gì phải lo.
LV : Ngày hôm qua con cũng nhớ Thầy nói với con là ông Tư trước khi mất ông Tư cũng phải chịu nạn
vậy, phải không Thầy?
Đức Thầy gật đầu
HMB : Dạ thưa Thầy, tụi con cũng hiểu là đối diện với cái sự thật là cái định luật, một ngày nào đó Thầy
sẽ bỏ chúng con ra đi. Chúng con cũng muốn là đứng ra để…cũng muốn là công việc nó được trôi chảy
theo ý muốn của Thầy. Chúng con muốn hiểu rằng, thưa Thầy, Thầy sẽ giao phó cho ai đứng ra phụ trách
vấn đề mai táng cho Thầy ?
ĐT : Cái đó là bạn đạo thiếu gì người.
HMB : Nhưng mà Thầy phải giao cho người nào có trách nhiệm chứ, nếu không mất trật tự ai cũng muốn
làm hết, mỗi người một ý thì nó không có đúng với trật tự, Thầy. Tụi con muốn nó có cái trật tự.
Im lặng khoảng 2 phút
LV : Thầy, nếu mà Thầy có cái gì, phải có người trách nhiệm đàng hoàng, lo cho đàng hoàng. Chớ người
này dành, người kia muốn, người nọ muốn, người đó làm, Thầy đâu có yên. Tụi con lo cho nên phải hỏi
Thầy để cho Thầy trả lời cho tụi con biết, có cái gì để tụi con làm cho nó đúng theo ý của Thầy.
Im lặng khoảng 1 phút
ĐT : Người đời học biết bao nhiêu công chuyện rồi ! Đâu có phải học của tui mới nên thân đâu. Tại vì nó
không chịu áp dụng nó mới sai lạc chớ. Học biết bao nhiêu công chuyện rồi !
LV : Thầy, ở Canada, thì ở đây con thấy có anh Thăng, Thầy cứ tin tưởng anh Thăng là người có uy tín
đàng hoàng, ảnh làm cái gì đâu ra đó. Nếu mà Thầy có cái gì, thì con nghĩ là Thầy cũng có thể giao cho
anh Thăng, để anh Thăng ảnh đứng ra rồi có anh em bạn đạo có thể phụ giúp ảnh một tay. Trên nói dưới
nghe dưới nói trên nghe theo những gì mà Thầy nói đó thì nó có trật tự hơn Thầy ? Thì Thầy thấy làm sao
?
Im lặng khoảng 1 phút
ĐT : Người ngu cách mấy mà tu Vô Vi rồi cũng thông minh hà.
Im lặng khoảng 1 phút
HMB : Thì cái vấn đề này, Thầy nói là theo Thầy thì nên để thả lỏng tới đó rồi…
ĐT gật đầu(cắt lời HMB) : Để thả lỏng.
HMB: Thả lỏng để Thầy chuyển cho ai, ai có duyên thì làm hả Thầy ?
ĐT : Những người phát tâm làm mới là có giá trị.
HMB : Nhưng mà lúc đó nếu có những người khác, người ta không vì lý do gì mà người ta vô người ta đề
nghị những cái chuyện trái ngược thì nó sẽ lộn xộn thì phải xử sự như thế nào Thầy ?
ĐT: Thì mình phải luận xét cho nó biết cái nào đúng, cái nào sai. Mình học nhiều quá rồi mà cái gì mà
luận xét không được !
HMB : Dạ. Thì tụi con muốn biết là trong cái vấn đề mà khi Thầy ra đi rồi, chúng con phải chôn hay là
hỏa táng, rải biển như thế nào ?
ĐT : Thiêu đi
HMB : Thiêu xong rồi làm cái gì Thầy?
ĐT: Thiêu xác thôi,
HMB : Rồi cái tro để làm gì Thầy ?
HMB : Rải biển hay là để chỗ nào Thầy?
ĐT: Rải biển đi.
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HMB : Thì theo Thầy thấy, nếu mà Thầy qua đời ở đây, rải ở cái biển nào tốt Thầy ?
ĐT : Chỗ nào gần, là làm việc được rồi.
HMB : Khi mà như vậy đó, chúng con phải chọn ngày giờ như thế nào cho nó đúng Thầy ?
ĐT : Coi ngày tốt ngày xấu, chọn ngày tốt là được rồi, rằm hay mồng một.
LV : Rằm hay mồng một.
HMB : Rằm hay mồng một hở Thầy ? Dạ, thì phải chờ rằm hay mồng một.
Đức Thầy gật đầu
Thì trong cái thời gian mà Thầy nằm ở trong nhà quàng cho đến lúc liệm đó Thầy, có nên cho bạn đạo tới
thăm hay không Thầy?
ĐT (gật đầu) : Cái đó là đương nhiên phải có.
HMB : Chúng con phải tổ chức để bạn đạo được đến thăm Thầy.
Đức Thầy gật đầu
Thì lúc mà Thầy ở trong đó có cần để băng niệm Phật không Thầy ?
ĐT: Được… Vô Vi là có đầy đủ hết mà.
LV : Dạ đúng rồi Thầy, Thầy đã chuẩn bị hết trơn rồi. Tụi con hỏi để làm cho đúng theo những cái gì
trong lúc Đức Thầy còn tại thế Thầy dặn dò. Sau này Thầy có ra đi tụi con biết làm sao cho đúng chứ
không có muốn làm sai, cho nên mới phải hỏi Thầy cho đàng hoàng.
HMB : Khi mà liệm Thầy đó, Thầy sẽ chọn cái y phục nào mà Thầy thích,… Thầy muốn ?
ĐT : Có bộ đồ trắng bận là được rồi.
HMB : Như vậy thì đám táng của Thầy, thì bạn đạo ai muốn đến dự cũng được hở thưa Thầy ?
Đức Thầy gật đầu
HMB : Thì trong cái phòng như vậy thì nam ra nam nữ ra nữ, nam tả nữ hữu hở Thầy ?
Đức Thầy gật đầu
HMB : Hồi đó Thầy có dạy cho chúng con, là khi mà bạn đạo mất đi, thì đứng hai bên quan tài, 6 nam, 6
nữ mặc đồ trắng. Thì Thầy có muốn tụi con làm như vậy cho Thầy hay không ?
ĐT : Đưa đi hả ?
HMB : Dạ lúc mà đưa đi ớ Thầy, 6 nam 6 nữ Thầy, mặc đồ trắng hết hở Thầy?
Đức Thầy gật đầu
HMB : Thầy có muốn ai đặc biệt đứng hai bên đó không, hay là ai phát tâm thì chúng con phải làm theo
ý, nhiều người quá chúng con phải chọn lựa như thế nào ?
ĐT: Mặc đồ trắng là đủ rồi, đồ trắng là đồ tang lễ mà.
HMB: Nhưng mà 6 người nam, 6 người nữ đứng hai bên, Thầy muốn ai đứng Thầy ? Tại vì nếu mà đông
người muốn quá tụi con cũng khó chọn lắm Thầy.
ĐT : Bạn đạo.
HMB : Bạn đạo nhưng mà chọn ai bây giờ Thầy ? Nếu mà đông người quá tụi con chọn thì sợ người ta
nói là không có công bình.
ĐT : Người nào đồng ý thì cho người họ tham gia, còn không đồng ý thì thôi.
HMB : Đồng ý mà nhiều người quá thì tụi con bỏ người nào ra Thầy?
XM : Rút thăm !
HMB: Rút thăm ? ..Tại vì đông quá mà ai cũng muốn thì phải chọn, mà chọn thì tụi con không có đủ sáng
suốt chọn, chọn nhiều khi sợ người ta than phiền là không có công bình.
Im lặng khoảng 1 phút
ĐT : Ông Tư chết cũng thường chứ đâu có đâu có chọn gì đâu.
HMB : Vậy cứ để thả lỏng hở Thầy ?
ĐT : Để thả lỏng đi.
HMB : Lúc đó chúng con quay phim để cho nhân thế sau này cũng được ?
ĐT: Lưu niệm đó.
HMB : Dạ
ĐT : Tài liệu lưu niệm thì phải có.
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HMB : Khi mà để quan tài, chúng con phải để bàn thờ trước cái quan tài có hình Thầy và hoa quả được
không Thầy ? Hay là khỏi cần ?
ĐT : Cái hình thì phải có chớ.
HMB : Dạ, cái hình phải có. Hoa quả ? Thầy có cho đốt nhang hay là không Thầy ?
ĐT : Phải đốt nhang đàng hoàng chứ.
HMB : Cái lúc mà để quan tài ở bên nay thường người ta hay mở cái nắp mà ngay chổ phía đầu ớ Thầy,
rồi sau cùng mới đóng. Thầy cũng làm như vậy hở Thầy ?
Đức Thầy gật đầu
Im lặng khoảng 1 phút
HMB : Thưa Thầy có cho bạn đạo xá lạy hay quỳ lạy hay không Thầy?
ĐT : Họ muốn lạy cho họ phát tâm chớ. Nếu không họ bức rức lắm.
HMB : Dạ, trong lúc đó có để băng Thầy giảng, băng niệm Phật, hay băng nào khác không Thầy ? Trong
cái thời gian mà tụi con làm lễ.
ĐT: Phải để, phải để băng giảng cho người ta nghe. Cũng như nhắc, nhắc nhở nó lại.
HMB : Và sau khi hỏa táng đó, ngày hỏa táng thì Thầy nói là rằm hay mồng một, và cái ngày rải tro đó
là cùng ngày luôn hay là có thể chọn ngày khác Thầy ?
ĐT : Rải tro thì phải đi ghe ra biển nó rải.
HMB : Dạ đi cùng ngày luôn hở Thầy?
ĐT: Ừ
HMB: Dạ như vậy thì phải tổ chức làm sao mà đi cùng ngày luôn.
ĐT: Phải lựa cái giờ, giờ tốt đi.
HMB : Nếu mà trong cái thời gian mà ngày đó không có giờ tốt, thì tụi con phải chờ đến rằm hay là
mồng một tháng sau để có cái ngày tốt, giờ tốt, thì lúc đó, trong cái thời gian đó tro của Thầy nên để ở
đâu cho nó tốt, cho nó an toàn Thầy? Để trong nhà quàng được, cho họ giữ trong đó rồi tới ngày tụi con
đem đi hở Thầy ?
Tụi con dự trù vậy thôi chứ cũng không biết là nó sẽ ra sao, nhưng mà đặt hết những câu hỏi để Thầy cho
tụi con biết rõ để sau này chúng con làm cho khỏi hoang mang, làm cho đúng ý Thầy.Thì chúng con giữ
tro của Thầy trong nhà quàng trong khi chờ đợi được không Thầy, hay là Thầy muốn đem về ?
ĐT: Đem về nhà hả ?
HMB : Đem về nhà, dạ, đem về đây hở Thầy?
Đức Thầy gật đầu Đem về nhà này được.
Và khi chúng con đem tro của Thầy ra rải biển thì chúng con cần phải làm gì Thầy ? Niệm Phật đưa
Thầy đi?
ĐT: Niệm Phật. Mướn ghe hay mướn tàu rải biển.
HMB : Rải thêm vài cái bông được không Thầy ?
ĐT: Ừ.
HMB : Và sau cái ngày Thầy ra đi đó, về vấn đề gia đình của Thầy, còn Bà Tám ở lại, thì theo Thầy thấy
Bà Tám nên ở cái nhà này hay là nên ở cái nhà cũ ?
ĐT : Bả có nhà, thì thiếu gì nhà ở.
HMB : Muốn ở đâu thì ở hở Thầy?... Thì những người sẽ lo phụ cho Bà Tám thì chúng con coi có ai bạn
đạo nào phát tâm lo cho Bà Tám thì ở lại lo cho Bà Tám hở Thầy ? Cái đó cũng để tự nhiên hả Thầy ha ?
Đức Thầy gật đầu
HMB: Còn về vấn đề ông Bảy thì Thầy thấy có cần tụi con phải ... Thầy có căn dặn gì thêm cho chúng
con không ? Tại có hai anh em mà.
ĐT : Ông Bảy giờ ổng lo tu rồi.
HMB : Dạ,.. cũng không có gì đặc biệt hở Thầy ?
Im lặng khoảng 1 phút
HMB : Về gia đình của Thầy, Thầy có cần tụi con làm cái gì thêm nữa thì Thầy nhắn cho chúng con biết.
ĐT : Không có gì đâu.
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HMB : Còn về cái phần mà mỗi năm tụi con sẽ tổ chức ngày giỗ của Thầy, Thầy muốn tụi con phải làm
thế nào cho đúng nghi lễ ?
ĐT : Ngày giỗ thì cho vui vậy thôi.
HMB : Dạ, nơi nào làm cũng được hở Thầy ?
Đức Thầy gật đầu
HMB : Mỗi địa phương mỗi nơi đều tổ chức, họp lại để tưởng nhớ tới Thầy.
Thì ngày giỗ thì bạn đạo ngồi chung thiền với nhau, nghe băng Thầy và tưởng tới Thầy.
Im lặng khoảng 1 phút
HMB : Thưa Thầy, hàng năm tụi con có nên tiếp tục tổ chức Đại Hội nữa hay không Thầy, sau khi Thầy
ra đi ?
ĐT: Nếu có dịp thì tổ chức chứ.
HMB : Dạ
ĐT : Cái Đại Hội là của quần chúng mà.
HMB : Như vậy thì ai sẽ đứng ra tổ chức những cái Đại Hội đó Thầy ? Tại vì sợ nhiều người muốn, ai
cũng muốn ra tổ chức Đại Hội thì tụi con không biết làm sao.
ĐT : Thì mình phải có một cuộc họp. Dùng người nào, người nào có một cuộc họp chỉ định đàng hoàng.
HMB : Nhưng mà ai chỉ định (hở) Thầy ? Lúc đó đâu còn ai mà..đâu còn Thầy nữa đâu mà chỉ định ?..
Bầu hở Thầy ?
ĐT : Bầu người lên làm việc.
HMB: Thì lúc đó phải có một cuộc bầu cử hở Thầy?
Đức Thầy gật đầu
Im lặng khoảng 1 phút
HMB : Thì Đại Hội thì mỗi năm, những người tiếp tục cứ làm mỗi năm một cái ĐH hở Thầy ? Một cái
thôi hở Thầy?
Đức Thầy gật đầu.
Tại vì năm nay có hai cái lận. Hai cái thì nó phân tán bớt.
Im lặng khoảng 1 phút
HMB : Còn về các Khóa Sống Chung địa phương chúng con nên tiếp tục hay không Thầy?
Đức Thầy gật đầu
HMB : Làm như vậy tốt hở Thầy ?
ĐT: Đừng có làm tốn hao nhiều quá thì không được.
LV: « Đừng có làm tốn hao nhiều », Thầy khuyên đừng có làm tốn hao nhiều.
HMB : Lựa chỗ nào rẻ nhất cho bạn đạo thì mình làm hở Thầy ? Chứ không phải là cái cơ hội đề làm
tiền.
Còn về các Thiền Viện trên thế giới thì theo Thầy, Thầy thấy phải duy trì như thế nào ?
ĐT : Thiền Viện là do người phát tâm tổ chức chứ có gì đâu.
HMB : Cứ để tự nhiên hở Thầy ?
ĐT : Để tự nhiên.
HMB: Các Thiền Đường thì cũng vậy thôi hở Thầy ?
Đức Thầy gật đầu.
ĐT : Chuyện dễ mà, người ta nghĩ ra là thành khó chứ tôi thấy không có chuyện gì hết.
HMB : Dạ.
LV : Chuyện gì đối với Thầy, Thầy cũng thấy dễ hết. Nhưng mà người đời hay tranh chấp Thầy.
HMB : Muốn cho minh bạch, có lời nói của Thầy mới có giá trị hơn tụi con nói.
LV : Đó, những lời Thầy nhắn nhủ lại quí lắm, sau này không có đặt điều nói bậy được.
HMB : Nói chung chúng con nên duy trì những cái sinh hoạt nào trong cộng đồng Vô Vi Thầy ? Thì có
Đại Hội, có KSC, ThV, ThĐ, cái đó đủ rồi hở Thầy ?
ĐT: Tổ chức vậy là đủ rồi. Thấy vậy chớ cũng tốn hao tiền bạc lắm.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 14/21

HMB : Sau này nếu mà không có còn phương tiện, thì tụi con ở mỗi địa phương tổ chức để bớt cái tiền di
chuyển hở Thầy ?
Đức Thầy gật đầu.
HMB : Sau này Thầy đi rồi Thầy có trở lại với chúng con không Thầy ?
Đức Thầy mỉm cười.
Trần Ngọc Dũng (TND): Tụi con cũng mong Thầy sẽ trở lại với chúng con mà tụi con không biết tìm
Thầy ở đâu.
HMB : Làm sao tìm Thầy ?
ĐT : Có tâm, có tâm thì có sự chứng độ của tôi. Không có tâm là không cần biết.
HMB : Dạ,.. Thưa Thầy, Thầy có trở lại thế gian nữa không Thầy?
ĐT : Có tâm rồi..có tâm rồi lúc đó tôi mới có..tính chứ.
HMB : Thầy trở lại bằng xác thân hay là bằng điển quang Thầy?
ĐT : Bằng điển quang.
LV: « Bằng điển quang »
XM : « tính », « tính »,Thầy nói « tính » đó là bằng xác thân hay là bằng điển quang?
LV : « bằng điển quang », Thầy nói « bằng điển quang ».
HMB : « điển quang », Thầy nói Thầy trở lại Thầy giúp mà về mặt điển quang.
HMB : Làm sao chúng con liên lạc được với Thầy bằng điển quang ?
ĐT : Cứ thật tâm tu là liên lạc được không có gì khó khăn hết.
LV : « Thật tâm tu là liên lạc được »
HMB : Sau này nếu mà chúng con có những cái vấn đề rắc rối khó khăn mà như còn Thầy ở đây thì Thầy
giải quyết, một cái một là xong. Nhưng mà sau Thầy đi rồi làm sao chúng con tiếp xúc được với Thầy để
Thầy giúp chúng con giải quyết những khó khăn đó Thầy ?
ĐT: Mình phải suy nghĩ chuyện mình làm thì Bên Trên người ta chiếu cho mình liền.
HMB : Làm sao tụi con biết đó là Bề Trên chiếu chính xác ? Sợ nhiều khi trong đầu nó ghĩ ra, không
đúng thì sao Thầy?
ĐT: Khi mà..Cái mà mình quyết định đó, giải quyết không được, nhưng mà nó chiếu sáng cái mình giải
quyết liền.
HMB : Cái nào giải quyết được là do Bề Trên chiếu hở Thầy?
LV : Thưa Thầy con cũng muốn nói lại là, con nhớ Thầy dặn tụi con, khi mà cái luồng điển của Thầy, của
Vô Vi mà chiếu là luôn luôn chiếu trên đỉnh đầu là rút, (ĐT: ừ), mới là đúng (ĐT: ừ), dạ rút mới là đúng,
còn không là không đúng, phải không Thầy ? Cái đó phải rỏ đó Mai. Cho nên mấy người đừng có lẫn lộn.
Mình phải minh định, rõ ràng lắm.
XM : Thầy lập lại một lần nữa là: « Luồng điển Vô Vi là phải rút từ trung tim đỉnh đầu mới đúng ».
LV : Đúng rồi.
HMB : Của Bên Trên chiếu thì mình giải quyết được vấn đề.
LV : Tíc tắc là mình sáng à, là giải quyết được.
HMB : Nếu sau này có người đứng ra xưng danh là thay thế Thầy thí chúng con phải xử sự như thế nào
Thầy ? Nhiều người muốn cái ghế của Thầy lắm.
ĐT : Nó xưng danh thì nó chịu trách nhiệm chứ.
LV : Hay quá ! Con nhớ Thầy nói một câu : « Xưng danh tá danh đều là giả » mà !
ĐT : Nhưng nó phải chịu trách nhiệm.
LV : Đó ! Người nào xưng danh thì người đó phải chịu trách nhiệm !
HMB : Lãnh cái hậu quả hở Thầy ?
Đức Thầy gật đầu.
Thì ai mà không biết đi theo ráng chịu thôi.
Đức Thầy gật đầu.
Người nào biết lo tu thì được nhờ. Còn không biết đi theo …
ĐT : Người nào có tâm là khác, không có tâm là khác.
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LV : Dạ, đó rõ ràng « có tâm là khác, không có tâm là khác ».
HMB : Nếu trong Vô Vi sau này không còn Thầy, nếu mà có sự tranh chấp, nhiều phe phái thì chúng con
phải giải quyết như thế nào để cho nó êm xuôi Thầy ?
ĐT: Nếu tranh chấp nhiều, cứ lo niệm Phật là giải quyết.
TND : Chánh..câu chánh
ĐT : Niệm Phật thì Bề Trên mới chứng.
HMB : Bây giờ thì những câu hỏi mà chúng con suy nghĩ ra thì chúng con đã đặt rồi. Nhưng mà ngoài
những câu hỏi này Thầy còn căn dặn gì cho chúng con một lần chót nữa không Thầy ? Thầy thấy điều gì
cần thiết Thầy căn dặn cho chúng con ?
ĐT : Cái này là thuộc về thiêng liêng thành ra không có sắp đặt gì hết.
HMB : Chúng con lo tu thôi.
Im lặng khoảng 1 phút
TND : Tụi con biết đây là về thiêng liêng, nhưng mà về mặt đời ớ Thầy, tụi con ở nhà thương nhiều lần
lúc nào Bác Sĩ họ cũng muốn có cái chuyện như vầy. Thành ra hôm nay tụi con đến đây là làm… một là
giấy tờ cho nó..cho nó rõ ràng thôi chứ...tụi con chắc chắn là Thầy cũng còn ở với tụi con … Tụi con
ráng tụi con lo tu, nhưng mà tụi con làm theo chuyện đời cho nó êm xuôi, chứ còn lúc nào con cũng cầu
nguyện Thầy lúc nào cũng còn bình an, lúc nào Thầy cũng bình an ở với tụi con, dạ.. Chúng con làm đây
là làm theo chuyện đời thôi, chứ còn tất cả về thiêng liêng, Vô Vi là sắp đặt hết. Tụi con có chuyện gì xin
Thầy cũng thứ lỗi cho chúng con… Dạ
HMB : Dạ thưa Thầy như vậy thì chúng con có Thầy ở bên trên thì chúng con không lo gì, vì Thầy vẫn ở
với tụi con thì Thầy vẫn giúp đỡ cho chúng con.
ĐT (gật đầu) : Nhớ tới tôi là tôi giúp à.
HMB : Vậy chúng con cứ yên tâm lo tu là xong hở Thầy ?
Đức Thầy gật đầu
LV, TND : Cám ơn Thầy, tụi con cám ơn Thầy
HMB : Cám ơn Thầy đã cho chúng con những lời chỉ dạy.
TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE
Ăn mặn dễ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ
Việc tiêu thụ thêm một thìa muối (5g) mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 23% và tăng nguy cơ mắc bệnh tim
mạch thêm 17%.
Đây là kết quả một công trình nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học của Anh ngày 26/11. Tiến sĩ Pasquale Strazzullo thuộc Đại
học Naples ở Italy, người đứng đầu công trình nghiên cứu cho biết, ông và nhóm nhà khoa học đã tập hợp kết quả của 13 công
trình nghiên cứu liên quan tới 170.000 người và phát hiện thấy hơn 10.000 người đã bị mắc bệnh tim và đột quỵ liên quan đến
việc ăn quá nhiều muối.
Tiến sĩ Strazzullo ước tính, nếu người dân trên thế giới tiêu thụ không quá mức 5g muối mỗi ngày, thì mỗi năm sẽ có thể tránh
được 3 triệu trường hợp tử vong vì bệnh tim mạch và 250.000 trường hợp tử vong vì đột quỵ.
Tiến sĩ Strazzullo cho rằng, kết quả nghiên cứu sẽ giúp người dân của nhiều nước, đặc biệt là Mỹ và Canada, hiểu được tác
hại của việc ăn quá mặn. Trung bình mỗi người dân Canada hiện tiêu thụ 7,7 gam muối mỗi ngày, quá nhiều so với lời khuyên
của các chuyên gia y tế.
Trước đây cũng đã có một số công trình nghiên cứu chứng minh nếu lượng muối được đưa vào cơ thể khá nhiều trong thời
gian dài có thể gây ra một số bệnh như tim, xơ gan, yếu thận và sỏi thận, tai biến mạch máu não, ung thư dạ dày…
Việc hấp thụ lượng muối vào cơ thể có quan hệ mật thiết với căn bệnh cao huyết áp. Đây là căn bệnh nguy hiểm, nếu không
điều trị kịp thời, nó có thể dẫn đến việc trụy tim và tai biến mạch mãu não. Do vậy, nhiều chuyên gia khuyên nên có chế độ ăn
muối hợp lý và nên ăn nhạt hơn là mặn./.
TTXVN
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 30 /11/ 2009 chúng tôi đã nhận cho đến 11/12/2009 từ quy` bạn đạo cho quỹ
cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

US$ Currency$ (Aud$ Euro$ CAD$)

Lam Minh My Phuong (ON)
Nguyen Thi Ngoc Hao (Mtl)
Phung thi Thu (Mtl)
Hoi Bac Cali:
Hoang Trong Ty (San Jose)
Bui Lien (SanJose)
Nguyen Thi Be (San Jose)
An danh San Jose
An danh Cali
Triet & Yen (CA)
Mr Thu (Ca)
From Thanh Truyen:
Tran Liliane (France)
Johan Tafr (Anh)
Daline Thanh Vo
Nguyen Phi Tran (Aust)
Khanh Huynh
Villareal Jean Albert (Fr)
Thanh Ho (USA) Ca
Thai Thao Nguyen (USA) Atlanta
Phan Chung Chinh (USA) Atlanta
Nguyen Thi Trien (USA)
Cac b/d an danh

50.00
100.00
100.00

100.00
200.00
100.00
200.00
40.00
100.00
200.00

400.00
20.00
100.00
100.00
50.00
100.00
200.00
100.00
14.59
20.00
810.00

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui đã thực hiện
như sau :
- tiếp tục giúp các em khuyết tật câm điếc
- giúp các em mồ côi hay sơ sinh bị bỏ rơi
- giúp các bạn đạo tại VN khi cần
- giúp dưỡng lão các sơ già và những người già neo đơn
- Tủ thuốc phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại các tỉnh
- Giúp các chùa nuôi các em sơ sinh bị bỏ rơi
- Học bổng cho ca’c em học sinh &sinh viên nghèo tại nhiều tỉnh gần biên giới (kampuchia…) nam Bắc,
miền Trung được tiếp tục đi học cho có nghề tự sinh sống nếu không sẽ bị bỏ học
- Giúp trẻ mồ côi lang thang & hoàn cảnh khó khăn
- Phát gạo cho ngưới nghèo đói
- Giúp nạn nhân bão lụt ở Ðà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Qui Nhơn, Bình Ðịnh, Kontum đang cần sự giúp đỡ
rất nhiều (cứu đói, sửa chữa lại nhà bị hư hỏng nặng…)
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca
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Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng

Thông Báo
Ngày 04 tháng 12 2009 tôi có nhận được từ anh Dominique đầy đủ đồng hồ, dây chuyền, tấm mề đay của
Thầy và tiền mặt để tôi sẽ giao lại cho bà Tám.
Xin cám ơn anh
Kính thu
Phan cao Thăng

Thông Báo
KHÓA SỐNG CHUNG VÔVI ÂU CHÂU 2010

Romrod…13.05.2010 - 16.05.2010
Kính thưa
Quý Bạn Đạo theo truyền thống Âu Châu mối năm tố chức Khóa Sống Chung Âu Châu để tạo cơ hội Bạn
Đạo trao đối tu học chung thiền hướng tâm về Trời Phật và Đức Thầy kính yêu của chúng ta.Kính mong
quý Bạn Đạo thu xếp thời gian qui tụ về mái ấm gia đình VÔVI với sự hiện diện của quý Bạn Đạo là
niềm vui khích lệ cho ban tổ chức .
Thay mặt Ban tổ chức Khóa Sống Chung VÔVI âu châu :
Hội ái hửu VoVi Đức Quốc
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PHIẾU GHI DANH
KHÓA SỐNG CHUNG VÔVI ÂU CHÂU 2010
ROMROD …13.05.2010 - 16.05.2010

Xin điền mỗi người một phiếu

Họ, Tên, Tên Lót:

(giống như trong passport)

Ngày tháng năm sanh

Nam

Nơi sanh



Nữ



Địa Chỉ:
Mật mã thành phố :

Thành Phố:

: Tiểu Bang:

Điện Thoại:

Đ/T Di Động:

Email :

Quốc Gia:

Tên và điện thoại người liên lạc khi khẩn cấp:
Xin được sắp phòng chung với:
Họ và Tên

Nam

Nữ

1)
2)
Giá tiền Cho 1 người trọn khóa(euro €)
GIá Tiền

Đi tham quan
thạnh phố Herkules

Ngày tháng ở thêm
trước và sau KSC

Giá tiền 1 đêm ở
trước và sau KSC

Tộng cộng

(12.05.10 và
17.05.10)
Phong
2nguoi
Phòng 1
Người
Trẻ em từ 3
tuôi đến 12
tủôi

3 ngày

222 €

3 ngày

280 €

3 ngày

66 €

Có tiền xe Bus đi
Tour
Có tiền xe Bus đi
Tour
Ngủ chung với cha
mẹ .Có tiền xe Bus
đi Tour.

61€
82 €
18 €

Tổng cộng Lệ phí (EURO €)
Chúng ta có một buổi chiều đi tham quan thành phố Herkules đẹp nổi tiếng nước Đức
Thờ han chót ghi danh đến ngày 28/03/2010
Số phòng có giới hạn sẽ ưu tiên cho Bạn Đạo ghi danh trước

•

Nếu Bạn Đạo hủy bỏ Ghi Danh:
-

Trước ngày 16 tháng 03 năm 2010,hotel hoàn trả 50% tiền phòng.
Sau ngày 16 tháng 03 năm 2009, Hotel không hoàn trả 100% tiền phòng.
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XIN QUÝ BẠN ĐẠO LƯU Ý VỀ PHẦN DI CHUYỄN
Máy bay :
Đi tới Phi trường Frankfurt ( FRA )
Xe lửa :
Đi tới nhà ga : ALSFELD – BAHNHOF

BAN VẬN CHYỂN
Trịnh Đình Oát
Điện thoại Nhà : 06061969054
Di động :
017623248315
E mail : oattrinhdinh@yahoo.com

Địa chỉ Khách sạn
Neues Landhotel Volgelsberg
Keippstr 1. 36329 Romrod / Alsfeld
Tel : 06636890 Fax: 0663689427
BAN VĂN NGHỆ
LƯƠNG QUỐC ĐỊNH
Hassel Str 24
63762 Grosse Ostheim
Phon:06026977485
Email: quoc-dinh@gmx.de

PHIẾU VẬN CHUYỀN NGÀY ĐẾN

Họ và Tên

a. Số Máy
Bay
Giờ
b. Xe điện Đến

Ngày
tháng
Đến

PHIẾU VẬN CHUYỀN NGÀY VỀ

a. Đến Phi Trường Giờ về
b. Đến Nhà Ga

Ngày a. Về từ Phi Trường
tháng về b. Về từ Nhà Ga

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 20/21

NƠI GHI DANH KHÓA SỐNG CHUNG VÔVI ÂU CHÂU
Đức Quốc

Germany: Raunheim
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc

Chuyển Tiền vào nhà Băng

c/o Nguyen Xuan Nhan

Tên nhà Băng : Birsteiner Vollksbank eG

Kuerfer Strasse 13

Hội đứng tên: Vovifreundschafsvereinigung

Raunheim, 65479

Lý do : Song chung Au Chau

Germany

Konto Nr : (Mật mả tài khoản ) 64653

Tel : (0049)-(0)6142929361

BLZ ( Mật mả Nhà Băng ) : 5079330

Di động : 01772186325
Email :nammoadidaphat@web.de

Bỉ Quốc

Đan Mạch

Belgique:Bruxelles

Pháp Quốc

Denmark:ODENSE

France: Paris

Thiền đường Bruxelles

Trung Tâm VôVi Đan Mạch

Association Vô-Vi France

c/o Le thi kim Phung

c/o Le Thanh Loi

178, rue de l’Université

Rue des Palais, #49

LAERKEPARKEN, 62. 1TH

Paris, 75007

Bruxelles, 1030

5240. ODENSE. NO

FRANCE

BELGIQUE

DENMARK

C/ oMr HUYNH MINH BAO

Tel : 1-45-50-29-12
Tel : (02)-219-1016

Tel : 0045.66106225

Fax :

Fax :

Fax :

Email :

Email : lekim49@yahoo.fr

Email :

minhbao.huynh@free.fr>

lethanhloi@hotmail.com
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