Số: 976 Ngày: 23 tháng 3 năm 2014

Hoài Sinh
Hoài sinh nguyeân lyù cuûa Trôøi ñoä
Töï giaûi phaân minh chuyeån daãn hoà
Cao thaáp thaønh phöông chuyeån saéc maøu
Coù khoâng khoâng coù vaãn phaân ñoà

Mục Bé Tám 03/06/2004 đến 09/06/2004
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) Như thế nào là tâm linh xáo trộn?
2) Cuộc sum họp vui chung có ích gì?
3) Tái ngộ có ích gì?
4) Pháp phân huyền là sao?
5) Ðạo mầu là sao?
6) May mắn là sao?
7) Duyên là gì?
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1) Bad Saulgau, 3/6/04
Hỏi: Như thế nào là tâm linh xáo trộn?

2) Stuggart, 4/6/04
Hỏi: Cuộc sum họp vui chung có ích gì?

Ðáp: Thưa tâm linh xáo trộn khi phần hồn bị hạ
tầng công tác
Kệ:
Chơn linh xáo trộn vì động loạn
Qui hội tình người tự cảm an
Quí tưởng Trời cao qui một mối
Thành tâm học hỏi tiến từ hồi

Ðáp: Thưa, cuộc sum họp vui chung rất hữu ích cho
những người được mong tái ngộ
Kệ:
Qui nguyên thiền giác tiến từ hồi
Khai triển minh tâm chẳng bận tâm
Tiến triển an vui qui một mối
Thành tâm tụ hợp tiến từ hồi

3) Stuggart, 5/6/04
Hỏi: Tái ngộ có ích gì?

4) Stuggart, 6/6/04
Hỏi: Pháp phân huyền là sao?

Ðáp Thưa, tái ngộ thì duyên may được tái hồi
Kệ:
Học hỏi triền miên tự giác minh
Khai thông trí tuệ pháp phân huyền
Học hỏi không ngừng tâm tự tiến
Thành tâm thực hiện tự giao liên

Ðáp: Thưa, pháp phân huyền là chiều sâu của đạo
mầu
Kệ:
Tuỳ duyên học hỏi thân hành tiến
Khai triển vô cùng tự tiến xuyên
Duyên đạo tình đời thông giải tiến
Thành tâm học hỏi giải mê liền

5) Stuggart, 7/6/04
Hỏi: Ðạo mầu là sao?

6) Stuggart, 8/6/04
Hỏi: May mắn là sao?

Ðáp: Thưa đạo mầu là những gì huyền bí không biết
trước được
Kệ:
Ðạo mầu diễn giải thâm sâu động
Tự tiến khai thông nguyên lý tốt
Chuyển hóa không ngừng tự giác thông
Ðời nay thay đổi tình giao cảm

Ðáp: Thưa, sự may mắn là duyên không biết trước
được
Kệ:
Hành xong tiến hoá không ngừng nghỉ
Giải chấp phá mê tự tiến tùy
Uyển chuyển không ngừng tự tiến xuyên
Ðường đời đường đạo pháp phân huyền

7) Stuggart, 9/6/04
Hỏi: Duyên là gì?
Ðáp: Thưa duyên được kết tập từ nhiều nguyên nhân hình thành
Kệ:
Tình thương xây dựng của Trời đến
Khổ hạnh bình tâm thấu rõ bền
Duyên đạo tình đời không biết trước
Hành thông đời đạo chẳng bỏ quên
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Linh Căn
Linh căn giáng thế bóng hình
Bao gồm nguyên lý hành trình siêu nhiên
Bộ đầu ngũ tạng chẳng riêng
Hành tinh siêu diệu vượt xuyên thân hình
Có ngăn có nắp hành trình
Thủy triều khai triển tâm linh hợp hòa
Khí nguyên xoay chuyển mặn mà
Thành xương thành cốt tiết ra mô hình
Dựng thành thế giới tâm linh
Điều hành khối óc cảm minh đủ điều
Thiên cương 36 chiếu dìu
Nhơn sanh địa sát tạo yêu dặn dò
Thần kinh khối óc tò mò
Vận hành sáng suốt quanh co vượt hành
Cùng chung thức hưởng khí thanh
Ra vào thanh nhẹ thừa hành đạo tâm
Càn khôn vũ trụ nguyên âm
Chuyển cho học hỏi thức tầm đến nơi
Biết là nguyên lý của Trời
Dìu tâm tiến hóa mở lời nhủ khuyên
Khuyên người cảm thức tùy duyên
Thừa hành chánh pháp ngộ miền Đại La
Biết hồn biết vía cảm hòa
Thương người như một tình ta tình người
Sống vui ướm nở nụ cười
Hòa cùng vũ trụ rưới tươi đạo mầu
Chẳng còn mở miệng than sầu
Tâm vô sở trụ tiến sâu đạo đời
Thăng hoa khai triển hợp thời
Hòa cùng thanh giới mở lời độ tha
Thất từng la võng chan hòa
Tình thương sống động tiết ra đạo mùi
Cùng chung ba cõi yên vui
Thanh bình đời đạo rèn trui tiến hoài
Mắt thời cảm thức thanh đài
Tai thời thanh tịnh nghe ngoài như trong
Lưỡi thời khai triển điển vòng
Mũi thông hít thở từ trong ra ngoài
Xác thân qui hội miệt mài
Thành tâm phục vụ xét ai cũng mình
Thương yêu tha thứ hành trình
Giải thông đời đạo do mình dựng xây
Dù cho thay đổi đó đây
Tâm hành vững chắc giải khuây cảnh đời.
Lương Sĩ Hằng
Orlando, 25-02-1989
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
QUY NHỨT-QUY THỨC-QUY KHÔNG
(Nguyên Điển Siêu Nhiên – Thiền viện Vĩ Kiên 1986)
Cho nên chúng ta đang tu cái phương pháp này: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là để quy nhứt ba
giới thượng, trung, hạ. Quy nhứt nhiên hậu mới tới chỗ quy thức. Chúng ta đang thực hành, Soi Hồn để
làm gì? - Mở bộ đầu. Pháp Luân Thường Chuyển để gì? - Khai thông ngũ tạng. Thiền Định để làm gì? Để
phẳng lặng trở về quy nhứt nhiên hậu mới quy thức.
Cho nên các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy rằng: “Sao tôi nhẹ nhàng, sao tôi cảm thấy
sung sướng! Sao tôi hồi trước thích đi coi hát, thích đi chơi, thích đi rông ở ngoài đường, bây giờ tôi không
thích, tôi muốn trụ một chỗ”. Trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chính tôi; lúc đó
là cái thức nó mở rồi. Nhờ cái quy nhứt này, dẹp bớt động loạn, rồi thanh tịnh nó mới quy thức, nó mới
biết: Ồ! Trời là ai? Phật là ai? Tiên là ai? Ma Quỷ là ai? Nằm ở đâu? Nằm ở trong nó mà nó không hay!
Cho nên nó quy nhứt rồi, nó thấy ba cõi Thiên- Địa-Nhơn cũng đã và đang quy nhứt. Mà chúng ta ôm cái
Tiểu Thiên Địa quy nhứt này mà chia năm xẻ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, cống cao, ngạo mạn, đủ
chuyện lung tung không có giải quyết được là tại vì chưa quy nhứt. Mà ngày nay chúng ta mượn được cái
pháp này ta quy nhứt, lúc ta nhắm mắt, đầu rút rồi, quên hết thế sự, vì vốn chúng ta là “không”. Mà chúng
ta nhắm mắt là ta quên hết rồi, là ta “quy không”, là trở về cái “không”. Lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế
gian, các bạn là người vô tư, giáng lâm xuống thế gian không có ghét ai, không có giận ai, mặt mày tươi
tắn, ai thấy cũng ẵm, cũng thương, cũng mến; mà bây giờ có kẻ thương, người ghét. Đó! Thì chúng ta mới
đi trở về cái “quy không” đó, là trở về lượm lặt lại cái vốn chúng ta đã mất từ lúc chào đời tới bây giờ, cư
trần nhiễm trần, thâu thập chuyện ở bên ngoài đem vào trong mà thôi. Thì càng ngày đem vào trong thì thế
nào? Đem vào trong để thu xếp, để xây dựng? - Không! bỏ đống đó, thành ra càng ngày rước rác càng
nhiều, ham muốn dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, dâm tính nó càng ngày càng gia tăng, nó
đòi hỏi, nó lôi cuốn Chủ Nhơn Ông đi lơn tơn ngoài đường, không có mục đích. Mà nghe nói, nói, nghe cái
gì cũng thích, cái gì mới cũng thích, mà té ra tinh là đồ cũ không! Tất cả Càn Khôn Vũ Trụ có cái gì mới
đâu? Nói văn minh, cái này mới, cái kia mới, không có mới!
Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó. Nhìn cái, nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết
rồi: Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác, biết rồi, nhìn cái, thu vô rồi! Đó, bạn
có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó, rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy, bạn
diễn tả ra, người ta thấy hết hình rồi: Ề, tôi gặp cái ông đó, thế này, thế này, thế này, nói ra thì nó diễn tả
rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó? Cái gì làm cái máy huyền vi? Là cái Thức. Cái Thức của các bạn là cái
máy huyền vi, cái ti-vi của ông Trời, thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi các bạn biết: À, cần thâu
cái này. Để chi? Để dòm thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia, đó là các bạn sẽ khôn.
Tôi dòm tôi thấy cái cảnh kia tôi thích, vậy tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở
bên trong, nó tương ứng cái bên ngoài, té ra hai cái hòa là một nó mới xây dựng cái thức, nó mở tâm nó, té
ra: tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động, tôi trở về với chính tôi thì tôi
sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin bạn đạo hướng tâm cho Bà: VŨ THỊ MINH CHÂU, là má của bạn đạo Nguyễn Quốc Hưng,
sanh ngày 11 tháng 12 năm 1926, mất ngày 19 tháng 3 năm 2014 tại Nam California, được siêu sanh tịnh
độ.
Thành thật cảm ơn
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
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Thông Báo của Hội Đồng Quản Trị của hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Nam California
Kính gởi Quí bạn đạo,
Chúng tôi Hội Đồng Quản Trị của hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ thuộc miền Nam California, xin thông báo
thành phần Quản Trị Viên nhiệm kỳ 2014 đến 2016 gồm có:
Chủ tịch:
Nguyễn Hoàng Long
Quản trị viên: Phạm Văn Được
Đoàn Ngọc Toàn
Phan Xuân Thái
Nguyễn Hữu Sáng
Kính trình quí bạn đạo được rõ
Nay kính,
Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hoàng Long
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi ngày 18 tháng 3 năm 2014
Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33, năm 2014
“Không Còn Lưu Luyến”
Ngày 21 tháng 3 năm 2014
Kính gởi quý bạn đạo,
Xin quý bạn đạo lưu ý:
1)
Vì số bạn đạo ghi danh khá đông và số chỗ có giới hạn, Ban Ghi Danh sẽ tạm thời ghi
tên quý bạn nào ghi danh kể từ ngày hôm nay vào danh sách chờ đợi (waiting list)
trong khi chờ đợi có thêm chỗ.
Xin quý bạn cho Ban Ghi Danh biết nếu cần ở Khách Sạn trước ngày 22.09.2014 để
chúng tôi có thời gian đặt phòng cho quý bạn.
2)

Quý bạn nào đã mua vé máy bay xin vui lòng gởi lộ trình bay cho Ban Ghi Danh càng
sớm càng tốt để BTC có đủ thời gian sắp xếp thuê các xe bus chuyên chở quý bạn từ phi
trường về khách sạn.
BVC sẽ đón bạn đạo từ phi trường KUL về khách sạn trong các ngày 19, 20, 21 và 22
tháng 9 và đưa ra phi trường KUL trong ngày 26 và 28 tháng 9 (xin ghi rõ chuyến
bay đến KLIA hay LCCT). Nếu các bạn đến ngoài các ngày kể trên, xin quý bạn vui
lòng tự túc.
Nếu quý bạn nào đến sớm và muốn phát tâm giúp Ban Chuyển Vận đón bạn đạo, xin quý
bạn liên lạc cùng ban ghi danh. Xin cảm ơn.

3)

Xin quý bạn lưu ý thời hạn chót đóng tiền đợt 2 là ngày 15.05.2014.

Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Không Còn Lưu Luyến” 2014.
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 6, 2014)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 33 “Không Còn Lưu Luyến”
Hotel Park Royal, Kuala Lumpur, Malaysia

Từ Phi Trường Kuala Lumpur đến khách sạn di chuyển trung bình 1 tiếng đồng hồ xe hơi. Ban Tổ Chức có
thuê nhiều chiếc xe bus để đón quý bạn về khách sạn. Chuyến đầu tiên khởi hành lúc 8:30 sáng. Chuyến cuối cùng
là 9 giờ tối. Quý bạn nào đến quá sớm hoặc quá khuya xin vui lòng đi tự túc bằng taxi. Nếu đuợc xin quý bạn đi
từng nhóm, trước nhất là vì vấn đề an ninh, sau là để tiện việc đưa đón.
Phi Trường Kuala Lumpur có 2 terminals : Kuala Lumpur International Airport (KLIA), và Low Cost Carrier
Terminal (LCCT). Xin quý bạn ghi rõ sẽ đến terminal nào.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối và ghi rõ
đến terminal nào, tỉ dụ KLIA hay LCCT.
Giờ đến: Vì chuyến bus đầu tiên khởi hành 8:30 am, và chuyến cuối cùng là 9 pm, khi mua vé máy bay xin quý
bạn cố gắng chọn chuyến bay đáp xuống phi trường Mã Lai trong khoảng thời gian từ 6 am đến 8 pm. Ngoài
những giờ trên xin quý bạn vui lòng đi tự túc bằng taxi.

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành
Từ Thành
Phố

Terminal
KLIA hoặc
LCCT

Đến
Đi

Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón quý bạn vào những ngày sau đây vì nhân lực giới hạn:
Ngày đến 19, 20, 21, và 22 tháng 09 năm 2014: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường KLIA
hoặc LCCT về khách sạn Park Royal Kuala Lumpur.
¾ Ngày về 26 tháng 09 năm 2014: Chúng tôi có tổ chức xe bus để đưa những bạn không đi tour sau Đại Hội
ra phi trường.
¾ Ngày về 28 tháng 09 năm 2014: Chúng tôi có tổ chức xe bus để đưa những bạn đi tours ngày 26 và 27
tháng 9 ra phi trường.
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