Số: 821 Ngày: 03 tháng 4 năm 2011

Phaùp Giôùi
Phaùp giôùi phaân minh ñöôøng xích ñaïo
Bình taâm hoïc hoûi töï thaân vaøo
Giaûi meâ phaù chaáp töï phaân maøu
Chuyeån tieán thaâm saâu roõ nhieäm maàu
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 15/06/2001 đến 21/06/2001
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 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) Trí ý có thể phân minh được đời hay không?
2) Tu bằng trí ý là sao?
3) Ðiển thoát khỏi từ đâu?
4) Trung dung đại đạo là sao?
5) Quí thương đại đạo là sao?
6) Phân tâm là sao?
7) Sự quang chiếu bao che khắp nơi nơi là sao?
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1) Montréal, 15-06-2001 2 : 15 AM
Hỏi : Trí ý có thể phân minh được đời hay không?

2) Montréal, 16-06-2001 8 : 20 AM
Hỏi : Tu bằng trí ý là sao?

Ðáp : Thưa trí ý có thể phân minh được đời
Kệ :
Ðời nặng gánh không kham vì tham khổ
Thế gian chuyển động qui thành mồ
Thâm sâu chịu đựng tự hàm hồ
Thế giới không thông chuyển biến vô

Ðáp : Thưa tu bằng trí ý là xây dựng trung ương
điển năng của cơ thể
Kệ :
Trí ý khai minh rõ tiến trình
Trung ương xây dựng trí phân minh
Ðường tu khai triển không giờ dứt
Ðiển giới phân minh rõ tiến trình

3) Montréal, 17-06-2001 4 : 15 AM
Hỏi : Ðiển thoát khỏi từ đâu?

4) Montréal, 18-06-2001 4 : 50 AM
Hỏi : Trung dung đại đạo là sao?

Ðáp : Thưa điển thoát khỏi từ trung tâm bộ đầu
liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ
Kệ :
Qui nguyên điển giới từ trung tâm
Sáng suốt minh tâm tự giải thầm
Học hỏi không ngừng tâm thức giác
Minh tâm kiến tánh chẳng sai lầm

Ðáp : Thưa trung dung đại đạo là không dựa vào
bên phải hay bên trái, thẳng tiến một đường
Kệ :
Trung dung đại đạo tự thông qua
Khai triển phân minh tự tiến hòa
Ðại đạo phân minh qui hội tiến
Quân bình tự thức tự bước vào

5) Montréal, 19-06-2001 3 : 00 AM
Hỏi : Quí thương đại đạo là sao?

6) Montréal, 20-06-2001 4 : 05 AM
Hỏi : Phân tâm là sao?

Ðáp : Thưa quí thương đại đạo là tự tiến

Ðáp : Thưa phân tâm là lưu ý bên ngoài thay vì tập
trung
Kệ :
Hướng ngoài bấn loạn ý không thông
Học hỏi liên hồi chuyển mỗi vòng
Trí tuệ bất nhứt không hiểu động
Khó thông khó tiến chuyển lòng vòng

Kệ :
Quí thương đại đạo là tự tiến
Trung ương xây dựng tự tâm hiền
Qui nguyên thiền giác trí tâm ổn
Thức giác bình tâm giải phân huyền
7) Montréal, 21-06-2001 10 :45 AM
Hỏi : Sự quang chiếu bao che khắp nơi nơi là sao?

Ðáp : Thưa sự quang chiếu nơi nơi là nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên
Kệ :
Sanh ra vốn bổn thật là hiền
Quí trọng thương yêu sống vẫn yên
Tình mẹ lúc nào cũng phục vụ
Thành tâm đối xử quí nhơn hiền
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan (1994)
65.- Vấn: Kinh thưa Thầy, có một vài bạn đạo đã chính thức tuyên bố rằng đã vào cửa vô sanh, đã làm
việc với đức Thầy. Vậy trong Vô Vi có bao nhiêu người đã vào cửa vô sanh và làm việc với Đức Thầy?
Cám ơn Đức Thầy.
Đáp: Cái đó là mỗi người một cảm thức. Vô Vi rồi đây sẽ có rất nhiều người, cố gắng tu đi rồi mới tận
hưỡng cái nguyên lý vô sanh, có sẳn cho tất cả, nếu mọi người chịu tu chịu tiến. Cho nên tôi kêu gọi mọi
người có đắc đạo, có biết đường đi, cũng nên nói căn bản phải đi như thế nào. Như chúng ta đi Đại Hội
đây, chúng ta nói đi Đại Hội ra sao? Chúng ta về chúng ta phải đi làm kiếm tiền, tôi có vốn rồi tôi phải đặt
máy bay, rồi tôi mới có cơ hội đến đây. Thì phải có sự căn bản đó mới đến được, chớ không phải cứu gíúp
người ta đi được. Cho nên mỗi mỗi phải thực tế hơn, và không nói chuyện mờ ám bên trên vô ích. Những
cái gì của tôi đều có bằng chứng. Gần đây tôi có viết trong lá thơ Vô Vi, giấy trắng mực đen, không nên
dùng tôi mà nói chuyện gì hết, tôi không chấp nhận. Cố gắng tu rồi tôi có khỏe hơn, có nhẹ hơn người tôi
chỉ giúp và hổ trợ thôi trong thầm kín bên trong chớ không nói chuyện, phải có giấy trắng mực đen, có chữ
ký tôi mới được.
66.- Vấn: Bạn đạo hành thiền lâu ngày thì cái trán có cục u, còn con thì cái trán chổ giữa hai chân mày
bị lõm xuống, không lẽ con đi lại ngược đường lối của pháp vô vi hay con hành thiền sai?
Đáp: Cho nên mỗi buổi sang phải nhớ soi hồn 15 phút. Cái lõm xuống cũng tốt. Lõm xuống rồi nó hé mở
một chút cũng thấy hết, thấy chuyện này chuyện kia nhưng không nên nói nhiều, nói nhiều chỉ động loạn
thôi. Thấy triệu triệu người mà chúng ta không quen mặt. Mà họ rất tốt, họ rất thông minh, chuyện đó
mình thấy mình biết, người khác trình độ chưa tới, mình nói họ xao động lắm, lộn xộn lắm, mình nói cái sự
căn bản cho họ tự tin. Đó là công bằng nhất trong càn khôn vũ trụ này, mọi người tự tu, tự tiến để tiến hóa.
Chương trình cùa Thượng Đế đã cho chúng ta tu, và hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ để tiến
hóa, chớ không phải tới đây chơi đâu. Ta đến đây để tiến hóa. Kẹt trong thể xác này là phải tùy thuộc vào
hoàn cảnh. Hoàn cảnh là ân sư dẫn tiến ta từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác. Cho nên các bạn cứ yên
tâm nhìn sự thật mà tu. Chúng ta sống hồi nào không biết, mà chúng ta chết hồi nào không hay, thì không
lo sự sống chết nữa, lo tu thôi. Chúng ta đang tiến hóa đây, chớ không có thụt lùi, không có ai hăm he
chúng ta được.
67.- Vấn: Kính thưa Thầy, gần đâychúng con nghe nhiều bạn đạo nói bị ngứa, làm sao biết được bị ngứa
vì bị bệnh hay bị ngưá vì hành thiền đúng và được giải trược ra khỏi bản thể.
Đáp: Không phải, ngứa vì sự ăn uống. Nhiều người cơ tạng họ yếu về bộ phận nào đó, yếu về lá lách ăn
đường củng cảm thấy ngứa. Họ yếu về gan, họ ăn đồ nướng, đồ chiên nóng nãy ngủ không được. Đó củng
là tại cái bịnh chớ không chớ không vì thiền Vô Vi mà ngứa. Thiền Vô Vi là làm pháp luân thường chuyển
cho đúng nó chỉ giải ra. Mỗi đêm phải khổ công làm pháp luân thường chuyển, vì chúng ta ăn uống phức
tạp, mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển nó mới giải ra được.
68.- Vấn: Kính thưa ông Tám, ông Tám có giảng là xưng danh tá danh đều là không đúng. Vậy tại sao
ông Tám xưng là bé Tám?
Đáp: Bởi vì nguồn gốc của ông Tám là thằng bé nuôi lớn. Phải nhìn lại sự thật, và chính con củng vậy.
Đó là đi tới thức bình đẳng rồi. Chúng ta không phải là người lớn đâu, ta từ bé nuôi lớn. Mọi người đều là
baby trưởng thành đây trong một hành trình đang học hỏi và tiến hóa bình đẳng như nhau.
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69.- Vấn: Con nghe ông Tám giảng hành giả thiền thì nước miếng chảy ra, nên nghiêng về phía bên trái
nuốt vô. Tại sao lại phải nghiêng bên trái?
Đáp: Bởi vì nghiêng về bên trái nó không có sặc. Nếu mà ngồi thẳng nuốt nó sặc, nghiêng về bên trái nó
không sặc.
CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Hẹn Hò
Hẹn hò nhiều kiếp duyên may,
Ngày nay tái ngộ đổi thay thế tình.
Thực hành tự giác tự minh,
Hai mình là một, hành trình quang khai.
Thân tâm học hỏi học hoài,
Cơm Trời hai buổi sửa sai tiến dần.
Anh em dự cuộc góp phần,
Sửa mình tiến hóa, cao tầng tự đi.
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si,
Hòa đồng thức giác, an vi độ đời.
Cùng chung sinh hoạt chẳng rời,
Quy y Phật Pháp, nhớ Trời mà tu.
Tự mình thức giác giải mù,
Về nơi thanh tịnh an du phần hồn.
Càn Khôn vũ trụ sanh tồn,
Hẹn nhau tái ngộ giữ hồn lo tu.
Lương Sĩ Hằng.
14-06-1994
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
SIÊU VĂN MINH – THANH TỊNH
Trích Kinh A DI ĐÀ (Tr 102-103 )
Cái nền Siêu Văn Minh có những người nào tham dự ? Những người tu Xuất hồn mới có cơ hội tham
gia vô cái Siêu Văn Minh của Thượng Đế, làm liền liền, cấp bách, chớ không phải để trì trệ như hiện tại.
Cái nầy là Văn Minh của Di Đà đã có lâu rồi, nhưng mà ở đây người ta mới, nhưng mà theo chưa được
cái gì hết trọi. Tu cũng chưa xong. Cái đám VôVi nầy tương lai cố gắng nghe theo tôi trì niệm Nam Mô
A Di Đà Phật, rồi lần lần đọc cái kinh nầy mới thấy rõ, thấy đã lâu rồĩ. Một chút xíu là biết rồi, chớ
không đợi mà giải thích cả mấy tiếng đồng hồ mà không hiểu cái gì hết trọi, là chúng ta thấy sự trì trệ
không ? Thượng Trung Hạ chưa đồng nhất thì không hiểu, mà Thượng Trung Hạ hợp nhất rồi, nháy mắt là
hiểu rồi. Đó kêu là Thanh Tịnh. Ông Tám cứ nói Thanh Tịnh. Làm sao Thanh Tịnh? Qui hội nó mới
Thanh Tịnh.
Cho nên các bạn phải làm Pháp Luân Thường Chuyển rồi, nó mới lọc ra. Cái trược nó theo cái trược,cái
thanh nó theo cái thanh, nó có trật tự nó mới qui hội, nó mới thanh tịnh được.
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Rốt cuộc phải hành không ! Không dùng lý thuyết. Pháp lý không có đi thuyết pháp là ở chỏ đó. Ông
Tư ổng nói như vậy ! Chỉ bạn đạo thực hành rồi mới nói chuyện với nhau mới được, không thực hành
là không có giá trị, nói rõ ở trong nầy.
Có người xưng là tu theo Pháp Lý VôVi, rồi đi nói ào ào. Các bạn không nên nghe. Các bạn hỏi :
Chớ anh Thiền cho tôi coi, anh làm được mấy tiếng ? Cứ hỏi thực hành vậy thôi ! Mỗi người đều thực
hành thì chúng ta mới làm được việc lớn mà hiểu nhau nhanh chóng, thông cảm, mà lúc nào cũng minh
bạch và tin cậy lẫn nhau.
Hồ Huệ trích
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỶ NAM CALI
Trụ Sở Vô Vi Ngày 3 tháng 4 năm 2011
Kính chào toàn thể quý bạn đạo,
Chúng tôi Ban Chấp Hành mới ra mắt với tất cả quý bạn đạo. Nay chúng tôi nhận lãnh trách nhiệm, sẽ
phối hợp cùng các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị cùng chung hợp tác làm việc với quý bạn đạo
trong tinh thần đoàn kết, phục vụ.
Để cho công việc suông chảy nên tất cả thành viên trong Ban Chấp Hành cũ vẫn không thay đổi vị trí,
nhưng có thêm nhân sự cùng cộng tác, giúp cho công việc điều hành của Hội được hữu hiệu hơn.
Nhận thấy mỗi ngày công việc cần thiết của Hội càng nhiều, và nhiều hoạch định cần phải tiến hành, nhất
là Hợp Thức Hóa và Xây Dựng lại Trụ Sở.
Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức các chương trình tu học như những buổi sống chung để bạn đạo có dịp ngồi
ôn lại và trao đổi kinh nghiệm tu tập. Chi tiết sẽ thông báo sau.
Về Thiền Viện Vĩ Kiên chúng tôi sẽ tiếp tục truyền thống:
-

Họp vào ngày Chủ Nhật của mỗi đầu tháng khi thời tiết cho phép.
Tổ chức ngày lễ Tưởng Nhớ đến Đức Tổ Sư và Đức Thầy.

Về đài radio vẫn tiếp tục phát thanh hơn 20 phút vào mỗi chiều Chủ Nhật trên làn sóng 1480 AM bắt đầu
khoảng 4:30pm chiều.
Hội cũng rất cần sự góp tay của quý bạn đạo, nếu quý bạn nào có thể phát tâm phục vụ cho những công
việc trên hoặc là chăm sóc trong và ngoài Trụ Sở cũng như cùng phụ giúp những việc của Thiền Viện Vĩ
Kiên thì xin cho Hội biết để chúng ta cùng nhau làm việc song song với việc tu thiền để giúp cho sự phát
triển Vô Vi.
Thành thật cám ơn sự cộng tác và hổ trợ của toàn thể quý bạn.
Thân chào,
Thay mặt BCH
Trần Lệ Quyên
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Nam Cali
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THƠ
TRƯỞNG THÀNH
Phục vụ Vô Vi tùy duyên độ thức
An hòa chung tiến đồng đẳng yêu thương
Học hỏi bổ sung khiếm khuyết tỏa tường
Đường về Thiên Quốc độc cô vượt tiến
Thân tứ đại có sinh phải có diệt
Thầy ra đi bổn đạo đã trưởng thành
Đơn vị tu học giác hiển vô sanh
Lòng mừng thầm ngộ thức sinh tự lực
V.N 27/12/2011
Văn Phật Tử
---GIÁO HÓA LỤC CĂN
Thất hùng,lục tặc tham chinh chiến
Vì lợi danh phục vụ Phật càng xa
Có như không,hiển rõ bản chất ma
Khi lìa xác hồn sa vào ngỏ hẹp
Biết,vẫn phá luật phạm vào đại kỷ
Trần đời dù quí nhưng vẫn cô đơn
Nhìn đất cằn phải chăng là cuối ngươn
Dừng đúng lúc phúc kịp kỳ ni phật
V.N 27/12/2011
Văn Phật Tử
---TỪ BI HỶ XẢ
Tha được kẻ thù bậc trượng phu
Vượt lên phàm tục vượt mê mù
Xưa người đạt chứng nhờ cay đắng
Tham thích ngọt bùi uổng công tu
Cà Mau 22/2/2011
Phúc Tâm
---DUYÊN ĐỜI,DUYÊN ĐẠO
***
Tủy,thịt lưng bằng bổ thân người
Óc lớn thông minh mặt thế tươi
Hòan chỉnh thành người nhờ động vật ?
Văn minh vật chất khổ mếu cười
***
Hữu duyên Phật Pháp vượt phàm người
Đọat khí hao nhiên tuệ sáng tươi
Thiền định trực thâu nguyên khí ấy
Giữ nghiêm không sát thuận lòng trời
Cà Mau 22/2/2011
Phúc Tâm

QUANG MINH CHÁNH ĐẠI
***

Gió thổi về đất mủi hiền
Hóa thành áp thấp thuận bình yên
Nhờ ơn mưa mốc nhiều hỏa trổ
Kết trái ngọt lành Tám chánh truyền
Chánh chuyền quân tử rõ sai đúng
Chánh tín trung dung bậc trượng phu
Cái gốc Vô Vi trong lão bối
Mau cà thắm thía chơn hiền nhu
Hiền nhu minh giải đất Trời thương
Xứng đáng học trò đức Sĩ Lương
Chuyện lớn thành không trược mất biến
Bông gòn trong thép vượt vô thường
Tâm vượt vô thường thanh nhẹ hồn
Đến khi lìa xác chẳng bồn chồn
Quang minh chánh đại dứt lo sợ
Kinh điển nguyên siêu mãi trường tồn
Cà Mau 13/3/2011
Phúc Tâm
----

Chỉ ta sai không ai sai
Ta sai ta phải sửa ngay lấy mình
Đức Thầy Lương Sĩ Hằng
Tuyết đông đến tự bao giờ
Thiền sinh say ngủ hửng hờ công phu
**

Đêm khuya sương xuống gọi ai
Công phu thức dậy đừng say ngủ vùi
**

Em ơi ghi nhớ tham thiền
Ở đâu cũng phải ráng siêng thực hành
TVTLTC
Thiên Nghi
---ĐIỂN GIỚI
Tu rồi trật tự phàm tâm giải
Luồng điển bộ đầu tưởng ứng ngay
Bộ đầu càng rút càng thanh nhẹ
Điêu luyện quy không thừa tiếp khai
Thiên đàng nháy mắt là thành tựu
Thế gian biến chuyển phải lâu dài
Vô vi thanh tịnh vào chơn điển
Điển giới khai thông hiệp Bảo đài
TVTLTC 04.03.11
Minh Thạnh
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TIỂU THIÊN ĐỊA.
Hồn xuất ra vô trong bản thể
Công đức bên trong biến hoá phê
Vọng tưởng tu hoài không đắc đạo
Khai thác chính mình phá chấp mê
Tiểu thiên mầu nhiệm ẩn tàng đủ
Hướng ngoại chấp nê vướng mọi bề
A Di Đà tách phân chi tiết rỏ
Thực hành, danh xoá thức tam huê
Triển khai tận độ chơn tâm mở
Khám phá cơ đồ của Thượng Đế
Tiểu thiên đầy đủ tự khai hành
Hành trình Thượng đế vượt sông mê.
TVTLTC 07.03.11
Minh Thạnh

THƯỜNG CHUYỂN
Pháp luân thường chuyển tự hành khai
Khai mở bộ đầu kiến thánh thai
Nhiều kiếp tối tăm nay giác ngộ
Hành thiền Thầy chuyển thoát trần ai.
(Tp.HCM. 27/03/2011 – Minh Vô Vi)
----

THIỀN ĐỊNH
Tham thiền nhập định cứu hồn linh
Trọn kiếp tu hành thoát tử sinh
Thầy Tổ trao truyền pháp tự cứu
Tọa thiền tâm định mới quang minh.
(Tp.HCM. 27/03/2011 – Minh Vô Vi)
-----

CHIA BUỒN NƯỚC NHẬT
(Thành Kính Phân Ưu)

-----

THANH TRƯỢC LIÊN HỒI
THANH bình thoáng chốc lại tiêu tan
TRƯỢC tánh xông lên tạo khổ nàn
LIÊN tục tấn công thân giả ảo
HỒI tâm hướng thượng đạt bình an.
(Anh Phương, 07:12’ – 23/03/2011)
---

BÀI HỌC ĐỘNG LOẠN
BÀI vỡ tràn đầy tâm vẫn ngu
HỌC hoài chưa hiểu chậm đường tu
ĐỘNG tâm trần trược tự gieo khổ
LOẠN óc tả tơi tự nhốt tù.
(Anh Phương, 07:50’ – 23/03/2011)
----

CÔNG PHU
Hít thở khí trời sớm đổi thay
Hành thiền khổ luyện bấy lâu nay
Thấy mình còn kém cần tinh tấn
Luyện đạo thiền nhiều mới mở khai
(Tp. HCM. 25/03/2011 - Minh Vô Vi)
----

CHIẾU MINH
Bản thể mỗi ngày thở chiếu minh
Mặt mày tươi sáng do nơi mình
Gắng hành sẽ thấy pháp mầu nhiệm
Diệu pháp Đức Thầy đã phát minh.
(Tp.HCM. 26/03/2011 – Minh Vô Vi)
-----

SOI HỒN
Nhất nhựt soi hồn nhất nhựt minh
Hành thiền khai mở cứu tâm linh
Thất trùng la võng đồng tu niệm
Giải thoát phần hồn vạn kiếp minh.
(Tp. HCM. 26/03/2011 – Minh Vô Vi)

Bầu ơi thương lấy Bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Š

Cùng chung nòi giống của Cha Trời
Địa ách thiên tai nước Nhật ơi
Môn phái Vô Vi rúng động lắm !
Hướng tâm cầu nguyện khắp nơi nơi
Hương linh siêu thoát, sống hồi phục
Dân Nhật không tham lại tuyệt vời (về Nho Giáo)
Thành kính phân ưu và tán thán
Anh Đào nở đẹp tỏa muôn nơi
NMADĐP - Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau, 18-03-2011
Út Hoa kính bái
---HƯỚNG TRAO
Ngẫm suy thế cảnh buồn thay
Hai không một một địa xoay sóng thần
Vạn người cộng nghiệp sát thân
Người thân phải khóc âm thầm chia ly
Âm dương xoay chuyển luân kỳ
Còn bao tai họa hiểm nguy cảnh đời
Hạt nhân phóng xạ khắp nơi
Mây mưa rau củ mọi người xôn xao
Nhật kia đất nước anh đào
Nhân tình thần đạo dồi trao tinh thần
Trụ sanh họa diệt định phân
Hóa sanh trời tạo tránh so khỏi nào
Mọi người định hướng thần giao
Đạo tâm ý định hướng trao điển hình
Hồn nhiên khắp chốn yên bình
Mây mưa gió thận cảnh bình mọi nơi.
Văn phong, Cà Mau 29/03/2011
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BẠN ÐẠO VIẾT
QUÁN THÔNG
Xin được tường thuật – vào lúc 10h ngày 22-03-2011 có cuộc trao đổi tu học qua di động nhắn tin,
giữa hai BĐ chưa biết mặt nhau, BĐ nam ở Bạc Liêu, BĐ nữ ở Cà Mau.
BĐ nam hỏi : Hành giả Pháp Lý Vô Vi làm như thế nào để gọi là được thức giác và quán thông lời
Thầy dạy ?
BĐ nữ đáp : Điều quan trọng hành giả phải thực hành đúng pháp như công thức hóa học, chỉ một
pháp duy nhất, tu về điển giới, rặc ri VV, không sửa pháp, không pha chế thêm bớt, không lắp ráp pháp
môn nào khác cả, đúng y như băng đĩa của Đ.Thầy Vĩ Kiên đã chỉ dạy, phải giữ giới nghiêm túc, chỉ một
giới mà thôi là cấm không được lười biếng, nên siêng năng công phu ” thời chính ” vào giờ Tý, từ 23h – 1h
khuya, giờ này không khí tốt, trong lành, yên tịnh, hỗ trợ cho vấn đề hành pháp đạt nhiều kết quả. Giữa
đêm khuya thức giấc làm cách mạng bản thân, thanh nhẹ tâm hồn, Thầy Tổ gọi là “ giờ Tý thông khai ”.
Công phu giờ nào cũng được, miễn là giờ dương, giờ Tý tốt nhất – cả thế giới BĐ chung thiền trong Thiền
Viện Càn Khôn, chẳng những môn phái VV mà còn có nhiều môn phái khác, có những vị ẩn tu trên núi
đồi, non thẳm, thạch động, trong rặng Tuyết Sơn, vùng Tây Tạng, Hy Mã Lạp Sơn, …. Khối thanh hoạt
động cực mạnh, cực thanh. Thanh hút thanh – thanh điển ẩn tàng đà xuất hiện rất nhiều khắp nơi nơi. Lợi
dụng giờ này công phu rốt ráo dễ đạt chất lượng điển năng, phát triển trí tâm khả quan hơn, công phu công
năng, biết cách hít thở mới thu nhập được thanh điển trong Càn Khôn Vũ Trụ đưa vào bản thể tâm linh.
Khi có điển rồi sẽ được quán thông tất cả, tùy trình độ điển quang mà thấu triệt tương ưng,
chừng đó sẽ hiểu lời dạy của Đ.Thầy một cách thâm thúy, sâu xa hơn. Tự tu tự hiểu, ngôn từ trần gian
không thể diễn tã hết được.
Đ.Thầy nói ra, thuyết giảng là “ khẩu điển ”, ai có điển mới hiểu và khoái, mê tít luôn, điển dẫn
điển, dìu tiến đi lên đời lẫn đạo.
Không có điển chỉ “ tu chơi ” mà thôi, khó mà đạt đạo, có còn hơn không, dậm chân tại chổ không
ích gì, uổng cho một kiếp người thoáng chốc lại ra đi ! Lời Đ.Thầy – miệng nói tu mà thiếu tu, hướng
ngoại thất bại. Đ.Thầy còn cho biết, VV có hai khối, khối lý thuyết suông, nói hay lắm, bên trên không
xài. Còn một khối thực hành, rất là lý tưởng, đóng cửa thế gian mở thiên đàng, câm mồm lo tu; Đ.Thầy
luôn nhắc nhở - Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai. Điển là vốn liếng, hành trang trên đường về
nguồn cội, thường gọi là vãng sanh, giải thoát.
Vì thế, cái gì khi chết đem theo được và cứu ta, thì ta nên tích lũy, chỉ có “ điển ” mới là thực hành
tự cứu mà thôi.
Bạn ơi, trình độ chị còn thiển cận lắm vì nghèo “ điển ” nên nghèo tất cả, có gì không được mong
em thông cảm, em trình bày chị sẽ học lại em, mỗi người là một cuốn sách hay, hòa nơi tất cả và học nơi
tất cả, phải không em.
Xin chúc em sớm phát triển giàu thanh điển, nhiên hậu vạn sự mới như ý được.
Ngôn ngữ trần gian khó giải bày
Dù người siêu đẳng nhất xưa nay
Không sao tả hết vầng trăng sáng !
Lý đạo thấm nhuần “ nghỉ hỏi ” ai
( Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai ) ./Cà Mau, 29-03-2011
Út Hoa cẩn bút
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