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Số 1229 27 tháng 1 năm 2019
Qui Hoäi
Qui hoäi tình ngöôøi taâm soáng ñoäng
Khai thoâng trí tueä töï khai voøng
Duyeân Trôøi khai trieån taâm minh ñaïo
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï giaùc taâm
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Mục Bé Tám 1992
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) Tu thiền có ích lợi gì cho người cứng đầu không?
2) Ngày lễ Giáng Sinh Bé có làm gì không?
3) Sự vô cùng tận của chơn lý là gì?
4) Người đời muốn tạo hạnh đức thì phải làm sao?
5) Người đời không thích người tu là sao?
6) Người tu mà còn sợ chết tại sao?
7) Tu đúng pháp thì phải làm sao?
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1) 23-11-92
Hỏi: Tu thiền có ích lợi gì cho người cứng đầu không?
Ðáp: Thưa tu thiền rất có lợi cho người cứng đầu, sẽ ổn định hơn, hồn xác phân minh, tự dẹp được
sự ham muốn bất chánh, cuộc đời sẽ không còn lận đận nữa, hướng thiện tu học, sự nghiệp tâm
linh càng ngày càng sáng suốt, giải tỏa được tánh hư tật xấu, chỉ có tiến chứ không có lùi, tự khám
phá được nhiều sự thanh tịnh tốt đẹp.
Kệ:
Giải mê phá chấp chuyển hành trình
Khai thác tâm linh tự thức minh
Không có có không tâm giải tiến
Không còn mê loạn tự phân trình
2) 24-11-92
Hỏi: Ngày lễ Giáng Sinh Bé có làm gì không?
Ðáp: Bé không có tiền bạc như người khác, Bé chỉ có tâm tu hướng thiện cầu nguyện cho mọi
người sớm thức tâm, chung hưởng hoà bình. Trong dịp này đủ loại người muốn thành đạt mọi sự
tốt đẹp nhứt trong cuộc đời sống còn trên mặt đất. Tâm hướng thượng được ban chiếu, cuộc vui
chung hợp gia đình đón từ quang của Chúa trong ý niệm thương yêu và dẹp bỏ hận thù, Bé không
làm chuyện bề ngoài, nhưng Bé tự xây dựng bên trong của Bé mà thôi.
Kệ:
Tự mình khai triển thức sang tồi
Tâm đạo khai minh rõ chính ngôi
Ai hướng tâm linh tùy ý thức
An nhàn thanh nhẹ sống không tồi
3) 25-11-92
Hỏi: Sự vô cùng tận của chơn lý là gì?
Ðáp: Sự vô cùng tận của chơn lý là thiên biến vạn hóa nhưng cũng nằm trong một nguyên lý tiến
hóa chung, chứ không bao giờ thay đổi, gom gọn là thức hoà đồng thăng hoa thanh nhẹ.
4) Hỏi: Làm sao mới được thanh nhẹ?
Ðáp: Thưa tâm thức thật sự buông bỏ chuyện đời, sống nơi mọi sự an nhiên thanh nhẹ, ngược lại
với sự ôm lo động loạn và vắng thanh nhẹ, biến thể của nó là sân si không tiến.
Kệ:
Tâm ôm ngoại cảnh tạo tâm phiền
Ý chí không thông sống khó yên
Kích động trong vòng luân chuyển kiếp
Hồn nhiên biến mất tạo thêm phiền
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5) 26-11-92
Hỏi: Người đời muốn tạo hạnh đức thì phải làm sao?
Ðáp: Người đời muốn tạo hạnh đức tốt thì phải làm phước hướng thiện, không xem trọng tiền bạc,
làm phước sẽ được phước bồi. Ngược lại mưu tâm lường gạt, thì càng ngày càng khổ thêm. Bên
ngoài thấy vững nhưng lúc nào trong tâm cũng yếu đuối và hèn mạc, tâm linh không bao giờ tiến
bước.
Kệ:
Khổ hành tâm xác chẳng ai hay
Lường gạt mưu sâu luyến tiếc say
Chối bỏ chơn tâm toan tự gạt
Không đời không đạo khó phân bày
6) 27-11-92
Hỏi: Người đời không thích người tu là sao?
Ðáp: Người đời không thích người tu là vì họ sợ mất cơ hội thỏa mãn sự ăn uống và tình dục.
Ngược lại người tu lại tội nghiệp cho người đời là có lãnh vực thanh tịnh mà không chịu hưởng.
Hậu quả của người đời sẽ thảm bại, như bệnh hoạn đau buồn trước giờ phút lâm chung.
Kệ:
Không tu chỉ có nuôi khùng tánh
Sợ khổ mưu tâm lại giựt giành
Khổ cực suốt đời không dứt nghiệp
Ai thương ai ghét việc không thành
7) 28-11-92
Hỏi: Người tu mà còn sợ chết tại sao?
Ðáp: Ở đời này không phải tu là được hết, tu đúng pháp hay không đúng pháp đó thôi.
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Tạm Biệt
Đường dài sao tiễn được con
Lo tu con tiến chẳng còn lo ra
Càn khôn vũ trụ tương hòa
Chơn tâm qui một thật thà đến nơi
Thầy đâu có bỏ xa rời
Hòa thanh con cảm thấy lời Thầy răn
Cảnh đời vạn sự khó khăn
Tiến trong trồi sụt nói năng đủ lời
Qui hồi tái hợp nhứt thời
Con tu con tiến Cha Trời giúp con
Đường đi có sẵn đường mòn
Trong không mà có trong con có hoài
Thương yêu tha thứ chẳng hai
Con, Thầy có một hai vai tương hành
Tình đời đen bạc chẳng thanh
Tranh đua tạm bợ khó thành việc chi
Tu hành thanh tịnh uy nghi
Thực thi chơn pháp tâm thì cảm giao
Quên mình tiến hóa đổi trao
Bước vào tâm thức chuyển mau đến bờ
Giác tâm quán triệt thiên cơ
Chuyển cho muôn loại đến giờ qui y
Chẳng còn loạn động nghĩ suy
Thực hành thành đạo tâm thì cảm yên
Thế gian ngoại cảnh tạo phiền
Trở vào nội thức ở yên đời đời
Thầy nay xa cách nhứt thời
Các con thực hiện sớm rời tham sân
Bình tâm cống hiến một phần
Cuối cùng cũng đạt cũng lần đến nơi
Cha Trời ban rải chẳng rời
Hành trang trong thức con thời cứ đi.
Lương Sĩ Hằng
Cabramatta, 14-12-1984
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Khuyết Tiến Ðồng Hành
Montréal, ngày 23 tháng 6 năm 1983 (tiếp theo và hết)
Còn đàng Vô Vi thì phải thực hành ! Cho nên những người tu thiền đêm qua được thanh nhẹ, đêm nay lại
thấy động, để đục đẽo lần lần cái bản chất tăm tối và trở về với hòa đồng thanh nhẹ, thương yêu xây dựng!
Mà ta thấy ta có tội, thấy ta sai, nên cảm thấy sự sung sướng hạnh phúc của Thượng Ðế đã trao cho chúng
ta! Còn nếu thấy chúng ta đúng, chúng ta mất cái vị trí của con đỏ của Ngài! Các bạn có một cái xác này
đâu có phải hay đâu! Xác của bạn là một cục máu mà thôi các bạn ơi! Cạo chỗ nào thì chảy ra y vậy thôi!
Chớ không phải là cái xác này bảnh hơn cái xác kia, nó cũng bao nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái tánh
người này mở hay là không, tâm người này khai hay là không, nó có cách biệt ở chỗ đó! Người học giả
chịu học thì lập lại trật tự mới có chỗ để chứa sách vở và tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu! Còn cái người mất
trật tự thì có đưa bao nhiêu vô cũng xách liệng hết, không tiến hóa nổi!
Ðường tu học của chúng ta, hành đạo không dành đạo! Tôi đã nói với các bạn bao nhiêu đó, giữ cái ý thức
bao nhiêu đó là đủ rồi! Phải hành đạo chứ không dành đạo! Sách bạn đạo tu thành tích như vậy viết! Hay !
Hay là hay theo trình độ của người tới đó mà thôi! Còn ta có viết ra thì ta đánh thức ta và kêu gọi ta đi tới
một bước nữa mà thôi. Cho nên mỗi người có một phận sự học hỏi và tiến hóa! Mỗi một đơn vị có thể khai
triển tới vô cùng, thì sách vở chỗ nào chứa cho hết!
Nhưng mà thế gian đã đi tới một cái giai đoạn dùng văn chương độ nhơn, thì các phương diện phát triển
của nhân loại đều ghi chép để độ từ người tiến hóa, tùy theo trình độ sẵn có của chính nó! Chúng ta nên
học và lưu cho thế sự! Nhưng mà rồi một thời gian sau này, các bạn sẽ thấy, những chuyện không cần thiết
thì không còn nữa! Chỉ làm những điều cần thiết mà thôi! Hành để ảnh hưởng! Ðiều đó Ðức Thích Ca đã
làm! Hành để ảnh hưởng! Ðiều đó Jésus Christ đã làm! Lời Ngài nói chớ không bao giờ Ngài chép, nhưng
mà người thế gian, người kế tiếp chép mà thôi, không bao giờ Ngài đặt bút chép, người kế tiếp chép! Vì
nhu cầu cầu tiến của những người kế tiếp, chứ kỳ thật Ngài nói biết bao nhiêu năm nhưng mà Ngài lại : Tôi
không có nói! Ngài thuyết biết bao nhiêu nhưng mà Ngài không có thuyết! Thì chúng ta nói đây rồi một
ngày nào chúng ta cũng nói rằng không nói!Vì nhu cầu của đối phương, và hoàn trả cho đối phương thức
tâm mà thôi! Lưu lại cho những người hành giả kế tiếp, nắm lấy con đường tụ đi, tự tu, tự tiến là vậy! Rốt
cuộc ông tu ông đắc bà tu bà đắc, không có vụ tu dùm! Các bạn phải ý thức điều này mới bước vào con
đường tu học được!
Chúng ta nói nặng về phần hồn vì chúng ta đã thấy rõ hồn là chủ của thể xác và chính hồn mới là giao cảm
cho tất cả càn khôn vũ trụ trong chu trình tiến hóa học hỏi của chính nó! Cho nên ngày hôm nay các bạn tu,
càng ngày các bạn tu, mặt mày nó thấy càng tươi tắn, nó vui vẻ lên đi, thì các bạn được vun bồi bởi siêu
nhiên! Cho nên mặt mày các bạn nó tươi đẹp hơn người thường vì nguyên lý của siêu nhiên đã chiếu rọi
cho các bạn thì người đời dòm mặt các bạn thấy tươi sáng, chớ các bạn có phải ăn yến ăn sâm đâu! Các
bạn vẫn ăn khổ như người thường nhưng mà mặt mày các bạn lại hồng hào tươi đẹp, tại sao? Cái nguyên lý
thanh điển bên trên chiếu rọi cho các bạn các bạn mới tươi! Cái cây trái được hưởng mặt trời, được hưởng
thanh khí ở ngoài sân, cái cây nó mới phát triển mà đem giam hãm nó trong căn phòng làm sao nó phát
triển?
Cho nên cái nguyên lý tự tại đó mọi người được hưởng mà nếu chúng ta sống với siêu nhiên và luôn luôn
chúng ta nghĩ chúng ta không phải ở trong căn nhà này, vì chúng ta cấu trúc từ tam thập tam thiên chớ
không phải ở đây! Cấu trúc từ siêu nhiên mà có thì chúng ta phải hòa hợp với siêu nhiên mới đạt về thanh
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giới! Ðó các bạn mới thấy điển là gì? Nháy mắt là các bạn thấy, nháy mắt là các bạn đi đến! Nó khác hơn
cái phàm tâm trần trược! Muốn đây đi kia thì tranh chấp lý luận lười biếng, đủ mọi sự trở ngại làm sao đi
đến được! Cho nên người tu nó không cần thiết! Nó ngồi nhắm mắt nhưng mà nó có cơ hội đi đây đi đó!
Rồi tự nó lập lại trật tự, nó thuyết về triết lý thanh cao cởi mở, cứu độ nó, dẫn tiến nó, khai thông cho chính
nó để ảnh hưởng những người kế tiếp! Cho nên Ðức Phật cũng chả làm gì nhiều tại thế! Ngài tu, Ngài khai
thông lấy Ngài và Ngài nói lại những gì, hành động Ngài làm và chúng sanh ảnh hưởng được phần nào thì
nắm đó để tiến! Bằng không thì thôi! Cho nên đến ngày nay Ngài đâu có dẫn ai vào niết bàn! Nhưng mà
niết bàn tự hành giả vào và bước trở lộn lại với sự quân bình sẵn có của hành giả mà thôi!
Cho nên ngày hôm nay vui thay và lành thay chúng ta có cơ hội nghiên cứu đạo pháp và đạo do tâm chúng
ta xuất phát! Cho nên những người Vô Vi của chúng ta không phải giàu có nhưng mà có sự phát tâm dồi
dào và coi tiền bạc, coi chuyện đời là tạm, rất rõ ràng! Cho nên sự đóng góp về tâm linh càng dồi dào hơn.
Cho nên bạn đạo xa nhau lại nhớ nhau, muốn được gần nhau, mà gần nhau thì thử thách cùng nhau mới
tiến hóa lên! Ðó cho nên đời đạo phân minh rồi tiến hóa reo mừng cả càn khôn vũ trụ! Cho nên khối Vô Vi
cố gắng tu thì nhạc siêu nhiên sẽ trổi và làm hòa tan mọi giới và để cho mọi giới tự thức tâm trong sự thanh
nhẹ trong chu trình tiến hóa!
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.
Thông Báo
Khóa sống chung Âu Châu Duyên Lành 2019
30.05.19 - 02.06.2019 tại Alzey, Đức Quốc
Maintal, 19.11.2018
Kính thưa Quý Bạn Đạo,
Theo vòng luân chuyển, năm 2019 Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc lại được dịp vui mừng tổ chức khóa sống
chung Duyên Lành để chào đón Bạn Đạo khắp nơi hội tụ ba ngày trao đổi tu học.
Nhờ Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà Đức Tổ Sư cùng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kính
yêu đã dày công xây dựng và truyền dạy, chúng ta đã được xích lại gần nhau, học hỏi đạo pháp trong tinh
thần thương yêu, cởi mở và cùng nhau tiến bộ.
Khóa sống chung Âu Châu "Duyên Lành 2019" sẽ được tổ chức tại Đức Quốc,
từ 30.05.2019 đến 02.06.2019
tại Dorint Hotel Alzey / Worms
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Bạn Đạo Âu Châu và khắp nơi đến tham dự khóa sống chung Âu Châu
2019. Sự tham dự đông đủ của Quý Bạn Đạo sẽ là một niềm vui và cũng là niềm khích lệ cho ban tổ chức.
Kính bái
Tm. Ban tổ chức
Nguyễn An Khương
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PHIẾU GHI DANH

Khóa Sống Chung Âu Châu

"Duyên Lành" 2019 - Alzey (Đức Quốc)
30.05.2019-02.06.2019
Dorint Hotel Alzey / Worms
Karl-Heinz-Kipp-Straße 13, 55232 Alzey
Họ và Tên (theo Passport)
Địa chỉ :
Thành Phố:
Mã vùng:
Điện thoại:
E-mail:
Thuộc Thiền đường/ HAHVV:
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Nam ( ); Nữ ( )
.
Quốc gia:
.
.
.
Điện thoại
.

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 28.02.2019
Trường hợp hủy bỏ sau ngày 30.03.2019, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại.
Lệ phí trọn
khóa mỗi
Phòng 1
Phòng 2
Phòng 3
Trẻ em 713 tuổi
người
người lớn người
người
Phòng ở 3
430,00 €
325,00 €
290,00 €
180,00 €
đêm Ăn
Sáng, Trưa,
Chiều
Phòng ở
79,00 €
44,50 €
33,00 €
trước hoặc
sau KSC có
ăn sáng
Trẻ em từ 0-7 tuổi ở chung phòng cha mẹ: “Miễn phí”
Gia đình ở chung phòng điền chung một phiếu:
Họ Và Tên

Sinh Viên
Phòng 2
Phòng 3
người
người
295,00 €

Tuổi

260,00 €

Lệ phí

Tổng cộng Lệ phí KSC
Lệ phí phòng đêm 29.05.2019(trước KSC)
Lệ phí phòng đêm 02.05.2019(sau KSC)
Tổng cộng lệ phí KSC+Trước/Sau KSC
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Xin sắp chung phòng với Bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng):

Cách thức ghi danh và đóng lệ phí KSC AC Duyên Lành 2019

Đức
Bạn đạo tại Đức và các nước khác xin ghi danh và đóng lệ phí cho:
Trần Xuân Thu
Fresenius Straße 6
60320 Frankfurt, GERMANY
Tel: +49 69 5978195
E-mail: xuan_thu.tran@yahoo.com, thixuanthu.tran@sanofi.com
Lệ phí chuyển vào Trương mục: VOVI Freundschaftsvereinigung e.V.
Ngân hàng:
VR Bank Fulda eG
IBAN:
DE75 5306 0180 0005 6369 30
BIC :
GENODE51FU
Mục đích (Verwendungszweck): KHÓA SỐNG CHUNG 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pháp
Bạn đạo Pháp và các quốc gia khác, xin ghi danh và đóng lệ phí cho:
Huỳnh Minh Bảo
178 Rue de 1´Université
75007 Paris, FRANCE
Tel: +33 145502912,
E-mail : vovifrance@yahoo.fr
Lệ phí chuyển vào trương mục:
Ngân hàng:
IBAN:
BIC:
Mục đích:

Association Vovi France
SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France
FR76 30003 03290 00037266125 14
SOGEFRPP
KHÓA SỐNG CHUNG 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bỉ
Bạn đạo Bỉ và các quốc gia khác xin ghi danh và đóng lệ phí cho:
Lê Thị Kim Phụng
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17
1030 Bruxelles, BELGIQUE

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 8/11

Tel: +32 22191016
E-mail: thikimphungle88@gmail.com
Lệ phí chuyển vào trương mục: LE THI KIM PHUNG
Ngân hàng:
ARGENTA
IBAN:
BE13 9730 8236 3239
BIC:
ARSPBE22
Mục đích:
KHÓA SỐNG CHUNG 2019
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PHIẾU VẬN CHUYỂN

Khóa sống chung Âu Châu “Duyên Lành“
30.05.19 – 02.06.19
Họ và tên :
________________________________________________

_____________________________
• Ðến bằng máy bay: Phi trường Frankfurt (international)
Ngày đến

Ngày đi

Gìờ

Gìờ

Terminal Hãng hàng
không

Số chuyến
bay

Terminal Hãng hàng không

Số chuyến bay

Bay từ thành
phố

Bay về thành phố

Ban vận chuyển sẽ đón Bạn Đạo tại phi trường quốc tế Frankfurt.
•

Ðến bằng xe lửa: Mua vé đến nhà ga Frankfurt
Gìờ đến nhà ga Frankfurt

Ngày đến

Ngày đi

Gìờ đi Từ

Số cổng đường rầy (Frankfurt)

Gìờ đến nhà ga Frankfurt

Dorint Hotel Alzey / Worms

Quý Bạn đạo từ Pháp và Bỉ đi bằng xe hơi là thuận tiện nhất. Nếu Quý Bạn đạo đi xe lửa thì xin đến Nhà ga chính ở
Frankfurt. Ban vận chuyển sẽ đón Quý Bạn đạo ở đó.
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Liên lạc Ban Chuyển Vận:
•

Trịnh Đình Óat

(Tốt nhất xin Quý Bạn đạo liên lạc bằng : whatsapp, viber; E-Mail: oattrinhdinh@yahoo.com)
Mobil: +49(0)17623248315
Ban Tổ chức:
•

Nguyễn An Khương

Tel: +49(0)6181 497680 ; Mobil: +49(0)176 47965995; E-mail: khuongthien01@t-online.de
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1)Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu-nguyện cho Ông Stanislas GOLOB, thân phụ của đạo-hữu Annie
GOLOB, từ trần ngày 19/01/2019 tại Décize, vùng Nièvre, Pháp Quốc, hưởng thọ 78 tuổi, được siêu-thăng
tịnh-độ.
Chân-thành tạ ơn quý bạn đạo.
Hội Ái-Hữu Vô-Vi France.
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trần Văn Hùng ( Bình Dương), sinh 1957
mất lúc 2 giờ khuya đêm 22-1-2019 nhầm ngày 17-12 năm Mậu Tuất hưởng 63 tuổi, tại phường Phú Thọ,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được siêu thăng tịnh Độ ,
Bạn đạo Bình Dương kính báo
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