Đại Hùng Linh Điện, ngày 2 tháng 11 năm 2010.
Các vị thương mến,
Bây giờ là 11 giờ đêm, Thầy mới trên Đạo Viện về và theo lời yêu cầu của một số vị muốn xem hình ảnh trên Đạo
Viện thời gian nầy… Vì Thầy lên có công việc gấp, chuẩn bị nơi cho một phiên họp sắp tới và mướn người di dời
một số đá quý từ kho lộ thiên tại Đạo Viện và một số tại Học Viện di dời về ĐHLĐ để giới thiệu cho các thương
buôn nước ngoài.

Các em đang chuẩn bị bàn hương án cho một buổi lễ ngoài trời. Mimi đang phụ Thầy chùi 1 tảng đá cẩm thạch hơn 40Kg.
Cũng nhân việc cầu nguyện, trong ngày, Thầy chỉ cho các
pháp hữu tham dự buổi cầu nguyện nầy cách hộ bệnh cách
không và cách phóng lữa Tam Muội để tiêu đốt các mầm bệnh
như u, nhọt, bướu, ung thư… Cũng trong ngày nầy, nhân
giảng cho Mai Thy Thánh Danh của vị nầy “Từ Thiện Ngọc
Tuyền”, Thầy bảo Bibi, Hương, Huyền dạy cho các vị nữ giới
thêm một pháp tập mà từ bấy lâu nay Thầy chỉ chỉ dẫn cho
người trong nhà. Nhân dùng tên Thánh Danh để giảng nên
Thầy đặt tên Pháp nầy là Ngọc Tuyền. Tức luyện một nguồn
nước để rửa thân mình.
Thông thường, các pháp thiền chỉ giúp nhiều cho Nam Giới,
còn Nữ Giới chỉ gặp hái được sự thanh tịnh, thanh nhẹ… chứ
tiến thêm một mức độ như Nam Giới như các mức độ “Luyện
Tinh hóa Khí, Luyện Khí hóa Thần”… thì bị hạn chế bởi cấu
tạo bản thể không phù hợp… thế nên từ xưa đến nay, các
pháp đều có giới hạn cho nữ giới. Hơn thế nửa, người nữ
thuộc điển âm nên rất dễ tích tụ điển âm, dẫn đến sự nặng,
những căn bệnh có tánh ứ động… theo cách của âm điển nên
người nữ khoảng 40 trở lên thì thân thể trở nên nặng nề về
vật lý và nặng nề cả về âm điển. Đó là chưa kể có nhiều
người… điển trược ngập tràn…
Thầy hỏi Mai Thy: Lúc thọ nhận Thánh Danh, em có hỏi Đức
Ngài về tên Thánh Danh đó không?
Mai Thy trả lời: Dạ có! Đức Ngài nói đó là tên của một con
suối tại cung Mẫu,…
Thầy hỏi: Nhưng em có hỏi tại sao Đức Ngài lại dùng tên ấy để đặt Thánh Danh cho em?
Mai Thy trả lời: Dạ em không có hỏi!
Thầy: Hay tại lúc đó, nghe nói tên Ngọc Tuyền là tên của suối ở Cung Mẫu rồi lại nghĩ chắc mình cũng ở đâu đó,
gần đấy? Hay để bản ngã của mình nổi đầy, chủ quan nên không cần hỏi tiếp? Phải hỏi cho ra lẻ cái liên đới của
địa điểm và mình chớ! Cũng như Ngôn có Thánh Danh là Từ Hồng Lĩnh, Đức Ngài giải thích tiền thân của Ngôn là
vị sư đầu tiên tại núi Hồng Lĩnh theo Ngài tu học! Ít nhất là vậy, chỉ ra địa điểm và mình liên quan… còn đằng nầy
nói ra Ngọc Tuyền, rồi chấm hết lững ngay đó?...
Mai Thy: Vậy ý Thầy ra sao?

Thầy lên đường đi Đạo Viện.

Cảnh Đạo Viện vừa sau cơn mưa.

Chị Thuận bên tấm đá Turquoise 1 tấn vừa được công nhân mang về.

Các vị “thu hoạch” đá quý tại Đạo Viện.

Khoảng 1 tấn đá quý được chở từ Đạo Viện về ĐHLĐ.

… Thầy nói, Thầy không có ý gì cả, chỉ thấy em trược đầy! Người bị trược nhiều đầu óc, tâm trí sẽ ngu muội, đờ
đẫn, bệnh tật nhất là các bệnh do sự tích tụ phát sanh… Người thì từ từ chây lười, ít hoạt động nên càng không
tích tụ thêm năng lượng để đốt bớt cái không sạch ấy!
Mai Thy hỏi: Như vậy em phải làm sao?
Thầy trả lời: Em hỏi câu nầy hơi trễ chừng …vài chục năm, vì thời gian tập mình để đi vào khuôn khổ đã qua rồi,
bản tánh của em không còn năng động nửa, khá là ù lì, không có khả năng dùng các nguồn sinh lực khác để tẩy
rửa mình cả! Có thể Đức Ngài đã gợi ý trong nầy! “Ngọc Tuyền!” Cầu may có nước Ngọc Tuyền mà rửa!...
Nói đến đây, tự dựng Thầy lại nhớ đến một Pháp tập mà từ lâu Thầy chỉ dạy cho Bibi, rồi sau đó dạy lại cho các cô
Hương Huyền trong nhà tập sau khi hành thiền bình thường nhưng trước khi xã thiền để xã đi dòng tiên thiên khí
bao trùm trong khi thiền thì dùng dòng tiên thiên khí ấy tẩy rửa cho mình trước khi xả bỏ nó. Cách nầy chống lão
hóa, tiêu trược, chống bệnh tật nhất là những căn bệnh có tánh ứ động, ung nhọt, tích độc…. cách nầy không khác
chi là sự “tắm” bằng dòng điễn vậy! Mà từ bấy lâu nay, Thầy không cho phép Bibi dạy ra ngoài. Nay nhân nói về
cái tên “Ngọc Tuyền” nên Thầy đặt cho Pháp nầy tên là Ngọc Tuyền (Vì không truyền ra ngoài nên mấy năm nay,
cách nầy không được đặt tên). Cũng nhân việc hỏi đáp ấy nên Thầy mới cho phép Bibi và các vị có thể truyền dạy
rộng rãi cho các pháp hữu. Các vị Huynh Trưởng có thể hỏi Thầy, Thầy sẽ chỉ. Đây là pháp trị bệnh không là pháp
tu.
Thời gian nầy, thay thế việc chân tay, Thầy đang bận với những cuộc họp quan trọng trong tuần rồi kéo dài... Sau
đó Thầy sẽ lên đường đi một số nước Châu Á trong đó có Việt Nam. Chắc tháng nầy, Thầy chỉ viết thư có bấy
nhiêu thôi.
Chúc lành tất cả.

