Số: 981 Ngày: 27 tháng 4 năm 2014
Tự Thức
Tự thức tự giải, chuyển trước sau
Phật Tiên xây dựng tự về mau
Hồn nhiên thanh tịnh không giờ dứt
Nguyên lý cao sâu rõ nhiệm mầu
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 8/07/2004 đến 14/7/2004
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) Việc gì phải lo?
2) Cơ hội là sao?
3) Tương ngộ là sao?
4) Muốn nhớ tưởng Trời cao thì phải làm sao?
5) Thủ lễ có hữu ích gì không?
6) Tiên hành lễ là sao?
7) Qui nguyên thiền giác là sao?
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1) Atlantic City 08-07-04 6:15AM
Hỏi: Việc gì phải lo?

2) Atlantic City 09-07-04 7:54AM
Hỏi: Cơ hội là sao?

Đáp:
lo

Đáp:

Thưa, việc gì liên cang đến bản thân thì phải

Kệ:
Tâm thân trí óc đều phải lo
Học hỏi không ngừng tự hiểu so
Chuyển hóa thâm sâu cơ hội học
Chính mình thức giác lại gây go

Thưa cơ hội là dịp may mắn được tương hội
Kệ:
Dịp may tương ngộ phải tương hành
Tự thức tự minh tự hướng thanh
Đường đạo đường đời qui hội tiến
Cùng chung xây dựng tự qui thành

3) Atlantic City 10-07-04 2:39AM
Hỏi: Tương ngộ là sao?

4) Montreal 11-07-04 11:40PM
Hỏi: Muốn nhớ tưởng Trời cao thì phải làm sao?

Đáp:

5) Montreal 12-07-04 1:25AM
Hỏi: Thủ lễ có hữu ích gì không?

Đáp: Thưa muốn nhớ tưởng Trời cao thì phải
thường xuyên hướng thượng
Kệ:
Trời cao thanh tịnh ban chiếu hòa
Thực hành chất phát tự hòa xa
Hướng tâm thanh nhẹ tiến gần xa
Chuyển tiến vô cùng tự vượt qua
6) Montreal 13-07-04 3:10AM
Hỏi: Tiên hành lễ là sao?

Đáp:

Đáp:

Thưa tương ngộ là được gặp lại nhau
Kệ:
Sung sướng được tái ngộ cùng nhau
Rào rạt tâm hồn quyến luyến nhau
Tưởng Trời tận độ nay tương ngộ
Quí tưởng thân thương cảm nhiệm mầu

Thưa tiên học lễ hậu học văn
Kệ:
Học lễ rồi học văn mới mau
Qui nguyên thiền giác giải mê sầu
Tình thương đạo đức đường tiến hóa
Giao cảm thâm sâu rõ nhiệm mầu
7) Montreal 14-07-04 1:45AM
Hỏi: Qui nguyên thiền giác là sao?

Thưa là phải có lễ độ trước
Kệ:
Đi thưa về trình lúc làm người
Chuyển hóa thâm sâu tự tiến vô
Học Hỏi không ngừng duyên tận độ
Thực hành chơn pháp nguyện nam mô

Đáp:

Thưa qui nguyên thiền giác là trở về với căn bản
Kệ:
Trở về căn bản tức quân bình
Tiến hóa thâm sâu tự hiểu mình
Chơn giác minh tâm cả tiến trình
Thương yêu tha thứ cứu thân mình
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Bộ lạc trọc
Tâm mang khí giới tình thương
Ði đây đi đó mở đường tâm linh
Thực hành chơn pháp chuyển khuynh
Thương yêu tha thứ tự mình dựng xây
Cảm thương thiên hạ vui vầy
Trong không mà có ngày ngày thức tâm
Ðường đi chẳng có sai lầm
Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa
Càn khôn vũ trụ tình Cha
Hy sinh tận độ vui hòa cùng con
Tình thương sống động chẳng mòn
Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê
Thực hành tự lộn trở về
Qui y tâm pháp bối bê chẳng còn
Càn khôn vũ trụ nỉ non
Dìu hồn tiến hóa chẳng còn u mê
Nhớ thương khai triển muôn bề
Vui trong chơn thức chán chê chẳng còn
Nằm trong chơn lý vuông tròn
Chơn hồn tự giác tự ôn lại bài
Càn khôn vũ trụ thanh đài
Qui y tam bảo rõ ngai Cha Trời
Tự mình thức giác hợp thời
Quang minh chánh đạo đời đời dựng xây
Bạn đạo mến cảm vui vầy
Ði đây đi đó thân này cảm an.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
New Orleans, 22-11-1987
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
TÌNH DỤC – HƯỚNG DỤC (Duyên Kiếp Đương Hành)
1/ - Bạn đạo: Thưa ông Tám, con không được gần ông Tám nhiều, con chỉ qua sách vở của ông Tám, mà
con theo cái pháp lý này, con thấy vấn đề khó khăn vấn đề tình dục, cái chương mà ông Tám giảng về tình
dục ái tình đó ông Tám, ông Tám nói thành ra nó không ảnh hưởng đến vấn đề tu tập hết. Con xin ông
Tám giảng nghĩa cái đó cho rõ thêm…
Thầy: Bởi vì cái tình dục của thế gian tôi đã nói rõ rằng: Khi chúng ta xuống cái tiểu thiên địa này nhập
sanh dục là một cái nhiệm vụ tiến hóa của loài người, thấy chưa? Của quả địa cầu để giáo dục con người.
Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta nhờ cái soi hồn, pháp luân, thiền định. Soi hồn là làm gì? Để mở cái trung
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ương này để cho nó hòa đồng với thiên nhiên tạo hóa. Thì cái pháp luân này nó phải sửa đổi cái chu kỳ
“nhập sanh dục”, bây giờ chúng ta thượng thăng tiến.
Cho nên, các bạn làm pháp luân, soi hồn, pháp luân rồi, cái tình dục của nhiệm vụ đó, nó sẽ đổi sang cái
nhiệm vụ khác, thấy không ? Nó đi từ bộ đầu phóng lên thay vì ở dưới đi ra. Cũng chất tinh, nó kết tinh
trên cái não tủy các bạn, rồi nó quân bình, nó mới phóng thanh điển ra thì lúc đó nó mắc làm việc bên trên,
nó quên thế sự thấy chưa ? Mà cái bên trên thì làm việc cho muôn loài vạn vật, thế sự thì làm cho một
nhóm nhỏ mà thôi thấy không ?
Sau này mình tu rồi nó tiến giải lên trên đó mình mới thấy rõ cái cơ trời và thiên ý thấy không ? Thành ra
mình thấy không có cái gì đáng tội, có cái tội là mình không chịu tu để thấy mình và thấy rõ nhiệm vụ của
loài người đã và đang làm gì? Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chớ tất cả mọi người đều là địa tiên đã và đang
làm việc, không làm việc lấy gì sống. Khi mà chỉ có cái tu mới hướng về tâm Phật.
Bạn làm việc hai tay hai chân nhưng mà cái trí tâm của các bạn hướng về Phật, tâm thì Phật mà làm việc
thì địa tiên thì lúc nào chơn tâm nó cũng là Phật thấy không ?
Khi mà các bạn có tình dục giao cấu với vợ chồng đi nữa nhưng mà cái tâm các bạn không có nghĩ chuyện
đời như xưa nữa được. Thì cái chuyện tiến hóa đó nó sẽ thức giác bạn và nó cho bạn thấy sẽ mở bằng cách
nào, sau cái pháp luân rồi nó sẽ tiến hóa đi lên. Chớ đừng có dối trá nói tôi tu, tôi theo thầy, rồi tôi bỏ dục,
rồi tôi đi đêm, tôi bỏ dục với vợ mà tôi đi đêm, không được, cái đó không đúng thấy không ? Khi mà, các
bạn tiến tới thanh rồi, cực thanh cực tịnh thì cái chuyện mà cơ duyên nó sẽ chuyển hóa cho bạn, từ cái
thanh dắt cái trược thì các bạn không có động trong lúc mà tình dục có xảy ra, không bao giờ tâm các bạn
bị động thấy không ? Nhưng mà cái đó là cái độ tiến hóa, cái đó hết sức cao mới làm được thấy chưa?
Cho nên, còn cái phần tu ở đây chúng ta chỉ hóa giải cái cơ cấu đó để nó tiến lên và nó sẽ từ từ dẹp bớt chớ
không có ai dẹp bớt một lần được. Chớ đừng dẹp bớt một lần rồi sanh khủng hoảng của nội tâm.
VẤN ÐẠO

1)Hỏi Thiền có giảm mất nghị lực tranh đấu ngoài xã hội không?
:
Đáp : Không có mất nghị lực! Trái lại, thật sự tranh đấu, sửa mình để ảnh hưởng người khác tốt lành.
Tranh đấu xã hội để làm gì? Muốn người ta thật thà, muốn người ta trở lại quy củ trật tự tốt,
muốn xã hội tốt, anh làm chính trị nhưng căn bản của anh không thật thà thì anh đi dạy ai?
Người ta sửa cho anh thật thà anh mới làm chánh trị. Lấy cái chơn chánh của Trời Ðất mà hóa
giải sửa sự sai lầm căn bản của chúng ta để tiến hóa trong cộng đồng nhân sinh bất diệt về phần
Hồn mới là căn bản. Anh làm chánh trị mà anh không sửa anh, anh cứ hô hào kêu người này
giết người kia, mà anh không chịu sửa! Rốt cuộc anh cũng chết, anh cũng bị chôn dưới đống
bùn như những bạn đi trước mà mình hô hào đó. Cuối cùng một đống tội mà thôi, giải quyết
không nổi. Người tu thật sự đóng góp cho xã hội, cho nhân quần. Mà tu về thiền và trật tự mới
được, còn mang danh tu mà thiếu tu thì không được! Mượn danh để làm bậy, những người đó
không có hiệu lực. Rất rõ ràng! Ðịnh luật của Trời có: có hiệu quả nói ra người ta nghe, không
có hiệu quả người đó nói không ai nghe, không cần phải lấy ai làm chứng, mấy người nghe là
ông Trời đó!
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2)Hỏi Với phương pháp thiền của Thiền Sư, Thiền Sư đã có thể biết được kiếp trước của mình hay
:
không?
Đáp : Chắc chắn như vậy, tôi phải biết kiếp trước của tôi chớ. Không biết kiếp trước của tôi, tôi tu làm
gì! Tôi là người bây giờ mà chớ không phải người xưa. Cái gì mà nói láo với tôi, tôi không chịu
được, tôi phải kiểm chứng đàng hoàng tôi mới thực hành, không bao giờ tôi nghe xuôi hết. Tôi
là người của thời đại mà, tôi biết nhảy đầm mà, tôi biết chơi mà, tôi biết mặc đồ tốt mà. Tại sao
tôi không hiểu tôi? Tôi tu thanh tịnh để làm gì? Ðể hiểu tôi, hiểu tôi rồi tôi thấy tôi có nhiệm vụ
dấn thân độ đời, nói cho mọi người nghe. Muốn dấn thân độ đời phải đêm đêm hành thiền rốt
ráo, thanh tịnh, đem lại một triết lý sống động thật sự cho mọi người cộng hưởng khi người
hành và sẽ đạt.
3)Hỏi Thật sự có kiếp sau sao? Nếu Phật đã nói: "Ðừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai.
:
Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy sống trong giờ phút hiện tại".
Đáp : Sự hiện hữu của chính mình không biết được mà tìm về quá khứ và tương lai để làm gì! Cần tu
thiền đứng đắn, tâm thức sẽ được nới rộng và sẽ tự hiểu mình nhiều hơn. Ðó là mức tiến không
lệ thuộc, Phật Lý lúc nào cũng chính chắn và ngay thẳng trong trực giác của mọi người.
Đơn xin tổ chức Ðại Hội 2015
Salt Lake City, Utah 04-17-2014
Kính thưa sư tổ Đổ Thuần Hậu.
Kính thưa Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên.
Kính thưa chư vị cộng đồng Vô Vi ba cõi.
Kính thưa ban tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế và các bạn đạo Vô Vi khắp năm châu trên thế giới.
Mỗi năm anh em chúng ta lại có ba ngày tết Vô Vi là những ngày để chúng ta chia sẽ, bàn bạc trao
đổi tu học kỹ thuật của pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí phật Pháp, kiểm soát hành trình và
thành đạt, cũng là cơ hội để nhắc nhở chúng ta đồng tu đồng tiến để cùng nhau trở về nguồn cội.
2015, chúng tôi xin đăng ký mở Đại Hội Vô Vi Quốc Tế lần thứ 34 tại Salt-Lake City, Utah.
Ngoài việc chung vui ba ngày tết Vô Vi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn đạo chưa có
cơ hội đến Utah, đây là dịp may các bạn tìm hiểu và khai phá vẻ đẹp thiên nhiên của đấng tại hóa.
Những cảnh rừng núi thiên nhiên hùng vĩ, hồ nước mặn mêng mong(hồ Muối), những Canyon màu
sắc như bức tranh trời, suối nước nóng ấm áp và những con người thân thiện nhiệt tình,. V.V…
Xin mời các bạn vào web bên dưới để tìm hiểu thêm về Utah.
http://stateparks.utah.gov/activities

Về đây mở hội tâm linh (SLC)
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Bên nhau chung sống vui tình đệ huynh
Luận bàn, trao đổi, hành trình
U-tah sống động góp phần an ban.
Chúng tôi hy vọng 2015 Sư Tổ, Đức thầy, cộng đồng Vô Vi ,các bạn đạo khắp năm châu tín nhiệm
cho chúng tôi phục vụ để chung vui ba ngày tết 2015 tại Salt Lake City, Utah
Thay mặt bạn đạo Salt lake City, Utah thành thật cảm ơn tất cả
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
Thuần Đình Nguyễn
781-975-6301
Tuấn Ngô
801-510-2177
Email: Voviutah@gmail.com
Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33, năm 2014
“Không Còn Lưu Luyến”
Ngày 22 tháng 4 năm 2014
Kính gởi quý bạn đạo,
Xin quý bạn đạo lưu ý:
1)
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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