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Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thoâng Caûm
Thoâng caûm nguyeân caên tuøy nghieäp löïc
Chôn haønh töï giaùc töï mình thoâng
Qui nguyeân gieàng moái khoâng coøn ñoäng
Minh trieát khai thoâng chaúng loøng voøng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 18/12/09 /99 đến 24/12/99
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm
bệnh và giải tỏa 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) Nguyên lý hổ trợ cho tâm linh bằng cách nào ?
2) Sự tiến hoá của tâm linh có nặng không ?
3) Tại sao người tu Vô Vi luôn luôn nhớ đến người truyền pháp ?
4) Thương tình có liên tục hay không ?
5) Sự xáo trộn của quả địa cầu có hữu ích gì không ?
6) Tại sao thương nhớ người mà mình không quen biết ?
7) Nguyên khí của Trời Ðất giúp ích gì cho nhân loại ?
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1) Atlantic city, 18/12/99 4 : 15 AM
Hỏi : Nguyên lý hổ trợ cho tâm linh bằng cách nào ?

2) Atlantic city, 19/12/99 12 : 25 PM
Hỏi : Sự tiến hoá của tâm linh có nặng không ?

Ðáp : Thưa nguyên lý hổ trợ cho tâm linh bằng
nguyên lý thanh tịnh của Trời Phật
Kệ :
Thực hành thanh tịnh chuyển phân đường
Phát triển tâm linh ảnh chiếu gương
Ðời đạo song hành chung tiến tốt
Phước duyên Trời độ tự phân tường

Ðáp : Thưa sự tiến hóa của tâm linh bằng cách thực
hành giải tỏa trược khí thì tâm linh sẽ được bừng sáng
Kệ :
Thực hành tới đích tâm sẽ an
Quí tưởng Trời cao tự bạc bàn
Giải tỏa lòng tham hưởng ý Trời
Phân minh đời đạo tiến đàng hoàng

3) Atlantic city, 20/12/99 4 : 00 AM
Hỏi : Tại sao người tu Vô Vi luôn luôn nhớ đến người
truyền pháp ?

4) Atlantic city, 21/12/99 9 : 45 AM
Hỏi : Thương tình có liên tục hay không ?

Ðáp : Thưa người tu Vô Vi luôn luôn nhớ đến người
truyền pháp là vì cùng hành chung một pháp đúng
đường tiến hóa chung
Kệ :
Ðiển khí khai thông chỉ một đường
Bình tâm thanh tịnh nhớ chung đường
Hành thông tự đạt nhớ phân tường
Mở rộng chiều sâu rất tỏ tường

Ðáp : Thưa đồng hành tương ứng lúc nào cũng có tình
thương
Kệ :
Thanh nhẹ hòa đồng mới có thương
Thể hiện chơn tu tự mở đường
Yêu quí nhớ thương tự xét tưởng
Khai thông trí tuệ tự gieo gương

5) Atlantic city, 22/12/99 8 : 10 AM
6) Atlantic city, 23/12/99 8 : 35 AM
Hỏi : Sự xáo trộn của quả địa cầu có hữu ích gì không Hỏi : Tại sao thương nhớ người mà mình không quen
?
biết ?
Ðáp : Thưa sau khi động loạn thì đâu sẽ về đó, điển
năng trật tự sẽ hòa tan trong nguyên lý của Trời Ðất
và tiếp tục xây dựng cho chung
Kệ :
Vui hành tiến hóa sau tai nạn
Trời đất chung vui lại mở màng
Kết thúc duyên tình tâm tự đạt
Tâm linh tiến hóa thật rõ ràng

Ðáp : Thưa thương nhớ người không quen biết gọi là
người dưng là vì luồng từ trường điển quang của vũ
trụ kết hợp tạo thành duyên, cảm thấy mắt sáng mặt
tươi hớn hở đón chào
Kệ :
Hóa sanh điển chuyển tự tâm vào
Cảm nhớ thương yêu tự thấp cao
Diễn tiến chơn hồn gieo thương nhớ
Tâm thân hớn hở rất nhiệm mầu

7) Atlantic city, 24/12/99 7 : 40 AM
Hỏi : Nguyên khí của Trời Ðất giúp ích gì cho nhân loại ?
Ðáp : Thưa nguyên khí của Trời Ðất làm việc trong một lúc cho vạn linh trên mặt đất tạm sống và an vui
Kệ :
Luân lưu tiến hóa trong đạo mùi
Xây dựng rèn trui quí tưởng vui
Thanh tịnh chào đời nay tiến hóa
Cùng vui cùng học tự mình vui
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1.
Hỏi: Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ khả năng của chính mình?
Ðáp: Chỉ có giải rồi thấy. Như căn nhà chúng ta rác nhiều quá, mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng và món
nào không hữu dụng, hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Cái tâm thức của chúng ta
cũng vậy, nhờ PLTC thanh lọc, từ khí trược tiến tới khí thanh, toàn thân hữu dụng.
2.
Hỏi: Thầy nói mỗi phần hồn đều có bông hoa ở cõi trên, vậy làm sao biết bông hoa ở cõi trên đã
nở bông hay chưa?
Ðáp: Cho nên chúng ta thấy ở ngay mùa Ðông này lá rụng, bông cũng mất luôn, rút hết. Rút đi đâu? Rút
vô trong lòng đất, mà tới lúc mà điện năng phát triển rồi, thời tiết thay đổi rồi, thuận chiều phát triển. Cho nên
chúng ta lựa giờ tý để làm PLTC là thuận chiều phát triển rồi bông hoa đua nở, bộ óc của chúng ta thay đổi hết,
không có bị kẹt như ở dưới bùn nữa.
THƠ
TIỄN THẦY
Tiễn Thầy về coĩ chơn không
Tình thương sồng động không còn khổ đau
Bao năm lèo lái con tàu
Vô Vi Phật Pháp chẳng hao chẳng mòn
Tiến trình điêu luyện vàng son
Gian nan thử thách vòng tròn đạo tâm
An bang tế thế âm thầm
Người người mến cảm trăm phần tiếc thương
Đạt tròn quả vị phi thường
Sống trong ba cõi tỏ tường đạo chơn
Việt Nam, thế giới đương thời
Một lòng đưa tiễn Người rời thế gian
Vô Vi Phật Pháp mở đàng
Đệ Huynh Tỉ Muội thực hành tiến thân
Cùng chung đoàn kết chẳng lầm
Thăng hoa tiến hóa tâm thân diệu hòa
Sống sao cho đáng tình Cha
Muôn đời ban rãi nhà nhà an vui
Vĩ Kiên vui hưởng đạo mùi
Khuyên người tại thế vui cười tiễn đưa
Mong sao thế giới có thừa
Nhơn Hiền tái tục để đưa người về
Bồng Lai Tiên Cảnh phủ phê
Thế gian tạm cảnh khen chê đủ điểu!
Vô Vi tiếp tục đường siêu
An em tiến hóa tham thiền trụ tâm
Thực hành đạo pháp chẳng lầm
Ngày ngày khai triển tâm thân sáng lần
Ngày nay đưa tiễn thân phân
Ngày sau tái ngộ trăm phần an vui
Vĩ Kiên tiến hóa vui cười
Đồng hành chơn đạo người người thức tâm
Suisse, Genève 27.09.2009
Kính bái,
Nguyễn Tân

KẺ Ở NGƯỜI ĐI
Thầy đi có chuyện của thầy
Mình về lắm chuyện nọ này lo toan;
Đạo Đời như chuyến đò ngang,
Kẻ xuôi NHÂN THẾ, người đàng NHƯ LAI.
PN, 28-09-2009
Thiền Sinh Phương.
----NGƯỜI ĐI
Bâng khuâng nhớ lại một người
Xót xa thương cảm nụ cười hồn nhiên
Chèo thuyền Bát Nhã độ duyên
Đón người Biển Khổ thoát miền tử sinh
Pháp trao là pháp của mình
Tâm linh khai triển tự minh Phật Đà
Dạy đời trước cảnh phồn hoa
Không mê không chấp ý hoà Hư Không
Người đi nhẹ gót Thiên Bồng
Lưu đời muôn thuở ánh hồng Vô Vi
Thức tâm con gắng tự đi
Tự tu tự tiến tự qui Điển Hồn
Chẳng còn hướng ngoại bôn chôn
Thầy đi Thiên Quốc, Thiền Môn con về
Một lòng hướng thượng về quê
Xuất hồn đãnh lễ cận kề Vĩ Kiên.
PN, 26-09-2009
Thiền Sinh Phương.
-----TƯỞNG NHỚ THẦY
Ta ngồi đây một để mình tưởng nhớ,
Bóng hình Thầy đã biền biệt trời xa;
Để mình ta lạc lỏng giữa ta bà,
Ôm tiếc nhớ một tình thương cao trỗi.
Phú Nhuận, 19:30’ ngày 24-09-2009
Thiền Tâm.
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TIỂN THẦY (1)
Chúng con bạn đạo đất Việt Nam
Thiển Thầy Quy Nhứt thoát trần phàm
Thầy đi chúng con vẫn nhớ mãi
Lời vàng tận tụy hết lòng cam
Sức khỏe tuổi cao Thầy vẫn dạy
Đạo pháp Vô Vi dạy xuất phàm
Chúng con tri âm Thầy khai mở
Kính lạy muôn lần vẫn chưa kham.
Củ Chi, 25-09-2009
Bá Tùng.
-----TIỂN THẦY (2)
Quý thương công đức tình yêu Thầy
Làm sao bạn đạo tỏ hết đây ?
Tình Thầy yêu quý con vô tận
Truyền dạy pháp tu chẳng ngại này
Thầy muốn chúng con đều đạt pháp
Tận tụy dạy truyền khắp Âu Tây
Tiển Thầy ra đi về cõi tịnh
Cúi lạy muôn lần Linh Cửu Thầy.
Củ Chi, 25-09-2009
Bá Tùng.
----TIỄN THẦY (3)
Hay tin Thầy đã đi thật xa
Từ nay vắng mất người Cha già
Chỗ dựa tinh thần như trống vắng
May còn kinh giảng đĩa Thiền ca
Gia tài cao quý Thầy để lại
Nhắc nhở truyền nhau cõi ta bà
Tiển thầy chúng con nguyện tinh tấn
Hội ngộ cùng Thầy nơi cõi xa
Củ Chi, 26/ 9/ 2009
Bá Tùng
----TẠM BIỆT THẦY YÊU
Thầy đi lặng lẽ không than trách
Trò thì sống đó lắm đôi co
Thiêu chôn, thăm viếng gay go
Sao Thầy im lặng chẳng cho đôi lời ?
Thầy ơi có phải đời là thế ?
Đạo bao năm như thể bèo trôi;
Thầy ra đi Việc Đạo thôi rồi !
Bao nhiêu Công Đức ngậm ngùi đi theo.
Ôi, Pháp Lý gieo neo lắm nổi,
Tiếc công Thầy lặn lội năm châu;
Bao năm công quả còn đâu ?

Chỉ còn âm hưởng nổi sầu thế gian !
Thầy còn đó Đạo chia năm bẩy,
Thầy đi rồi Đạo gẩy làm hai;
Thương Thầy một kiếp miệt mài,
Dấn thân tận độ mà nay được gì ?
Ôi Công Đức Từ Bi cứu độ,
Có bao người ngộ được Lý Chân ?
Hay là chỉ có Hận Sân,
Tham Danh, Hám Lợi, tranh phân thế đời ?
Nay khóc tiển Thầy rời nhân thế,
Nhớ ơn Thầy ngấn lệ chợt tuôn;
Thầy đi chắc cũng xót buồn,
Thấy đàn con vẫn diễn tuồng tử sanh.
Nay Thầy lại độc hành lui gót,
Để đàn con chua xót tiếc thương;
Mất rồi một chiếc đài gương,
Lấy gì soi rọi dẫn đường trẻ thơ.
Hởi ai vẫn chưa mờ Chơn Tánh,
Mau tỉnh tâm lập hạnh tu trì;
Vun bồi Bác Ái Từ Bi,
Lập công bồi đức mà tri Ân Thầy.
Kính đảnh lễ, con nay từ tạ,
Tiển Thầy về cao cả ngôi xưa;
Ân Thầy trả biết sao vừa,
Đành chờ Ân Độ truyền thừa kiếp sau…
VN, 28-09-2009
KK thiền sĩ.
----THẦY ĐÃ RA ĐI
Thầy mất lòng con quặn thắt đau
Niềm thương nỗi nhớ gửi vào đâu
Còn đâu Thầy nữa ngày Đại hội
Người người trông ngóng chẳng thấy đâu
Thầy đã đi rồi,đi thật sao
Còn đâu Thầy nữa những hôm nào
Ráng lết thân già về quê cũ
Tỏa sáng tình thương khắp nước non
Sinh,lão,bệnh,đau-luật ở đời
Nào ai có thể dịch chuyển dời
Quy luật Trời ban cùng tiến hóa
Con đà thấu hiểu-lệ dần vơi
TP.HCM ngay25-09-2009
Thanh Dũng
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TIỄN THẦY ĐI
Thầy đã đi rồi,đi thật sao
Mai ngày Đại hội đón ai vào
Còn đâu hình bóng Thầy thương quý
Dạy giỗ đàn con tựa Trời cao
Thầy đã đi rồi nhưng chẳng đi
Hồn Thầy vĩnh viễn chẳng biệt ly
Con vẫn nghe đâu đây trong gió
Văng vẳng tiếng Thầy:”Tự hành tri”
Thầy ơi ân nghĩa nói sao vừa
Con khắc ghi lòng kỷ niệm xưa
Nguyện thề mãi mãi công phu gắng
Tiếp bước theo Thầy lại chốn xưa
TP.HCM ngày27-09-2009
Thanh Dũng
----VĨNH BIỆT THẦY
-------------Từ biệt thầy đã ra đi
50 năm hoằng pháp thực thi đạo mầu
Thầy ban chân lý diệu thâm
Độ con tiến hóa siêu âm thoát trần
Từ trược chuyễn đến hóa thanh
Để con hành pháp tiến nhanh trở về
Hôm nay từ biệt cõi trần
Lòng con đau xót âm thầm lệ rơi
Nhớ thương thầy quá thầy ơi !
Màu tang phủ trắng vô vi tủi buồn
Không khóc mà lệ cứ rơi
Tâm con tan nát tơi bời thầy ơi !
Chấp tay con nguyện cha trời
Từ quang ban chiếu luôn thời bình an
Đức cao chuyển hóa tình thương
Thầy ban ân điển hiền lương cứu đời
Lương năng tỏa sáng khắp nơi
Sĩ đạt siêu giác thảnh thơi trọn lành
Hằng vĩnh cửu luôn che mát
Độ con thơ vượt thoát vòng trầm luân
Hóa sanh chuyển mãi vô cùng
Chúng con sám hối trùng phùng sửa tâm
Sanh về cực lạc vĩnh hằng
Kỳ duyên an lạc thêm tăng phước trời
Ba ngôi hội tụ sáng ngời …………….
--------------

CẢM ƠN THẦY
Cảm ơn thầy dìu dắt chúng con
Như người mù thoát khỏi sương đêm
Như mưa pháp gội rửa tâm trần
Như mùa xuân hoa nở tươi thắm
Như cha lành che chắn đời con
Cảm ơn thầy trao pháp vô vi
Để con hành sửa tâm tiến hóa
Sống thanh cao hồn nhẹ bình yên
Như suối nguồn tuôn chảy không ngừng
Như trần thế vui mừng có đạo
Cảm ơn thầy ban cho ánh sáng
Là bậc thang tiến đến càn khôn
Học đạo đời minh sáng trọn lành
Cỏi hư không có đấng cha lành
Luôn đón chào phần hồn thanh nhẹ
Cảm ơn thầy kho tàng tâm linh
Ban nguồn sáng chân lý diệu siêu
Tức hành trang tu học trở về
Diệt tâm phàm hướng thượng nam mô
Là thuyền từ đưa con về bến giác
Cảm ơn thầy từ bi vô lượng
Lê thân già độ hóa nơi nơi
Tử vì đạo cho nhân loại thoát mê
Hạnh hy sinh cao cả vô cùng
Là chơn lý đời đời bất diệt
Nam mô a di đà phật Vạn vật thái bình
Kính bái
Mỹ Tho ngày 30/9/2009
Cao Phi Long
Đức thầy Lương sĩ Hằng qua đời ngày 23/9/2009
Lúc 20h 50 tối tại Montréal Canada
( mùng 5/8 âl năm kỷ sửu )
Hỏa táng ngày 3/10/2009 ( 15/8 Rằm Trung Thu năm kỷ sửu )

-----------------THƯƠNG TIẾC
Hụt hẫng nghe tin Thầy đã đi
Xa Thầy vĩnh viễn con sầu bi
Đâu còn ỷ lại, tu lười biếng
Tự độ tự tu vượt khảo thi
Pháp Lý Vô Vi ta đã thỉnh
Lo tu thức giác kịp chu kỳ
Đức Thầy dìu dắt toàn thế giới
Đạo hạnh từ bi vì Vô Vi.
Bình Tân, 29-9-2009
Chơn Minh Nghĩa kính bái
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VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY LƯƠNG
SĨ HĂNG
VÔ Vi Pháp Lý thật cao sâu
CÙNG khắp nhân gian rải Ðạo mầu
THƯƠNG chúng, thương đời (1), Thầy thuyết giảng
TIẾC chi khó nhọc, tuổi đời cao (2)
THẦY đã ra đi trong giải thoát
LƯƠNG sư cứu khổ (3) khắp năm châu
SI khí, ‘’ Dũng Hành’’(4), ‘’ Thanh Tịnh’’(5), ‘’
Triển’’(6)
HĂNG mong ‘’ Hội Tụ’’(7) ‘’ Á và Âu’’(8).
Montréal, Québec (CANADA) ngày 29 tháng 09
năm 2009
NGUYỄN KIẾN THIẾT cẩn bái.

Ghi chú :
Bài thơ với tựa đề 8 chữ ‘’ VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY
LƯƠNG SĨ HĂNG’’ được làm theo thể thơ thất ngôn bát cú (
8 câu, mỗi câu 7 chữ) nói lên lòng tiếc thương vô hạn của một
thiền sinh đối với vị Thầy khả kính đã ra đi vĩnh viễn. Ðặc
biệt, bài thơ với tựa đề ‘’TÁM CHỮ ’, ‘’TÁM CÂU’’ còn gián
tiếp nói lên công đức vô lượng của ‘’ ÔNG TÁM’’ thể hiện
qua TÁM KỲ Ð I HÔI VÔ VI THẾ GIỚI trong tổng số 28 kỳ
ÐẠI HÔI.
Chú thích :
(1)
Mượn ý ÐHVV kỳ 5 ‘’ TÌNH THƯƠNG và ÐẠO
ÐỨC’
’ ( Vancouver, Canada 1986) và ÐHVV kỳ 21 ‘’
KHÍ GIỚI TÌNH THƯƠNG’’ ( Houston, Texas, USA 2002) ;
(2)
Tuy tuổi đời đã cao, Thầy không quản ngại nhọc
nhằn tiếp tục truyền pháp đến khắp nơi, đặc biệt là chủ tọa
buổi lễ
ÐHVV kỳ chót ( tức kỳ 28/2009 tại Dallas, TX, USA) ;
(3)
Mượn ý ÐHVV kỳ 23 ‘’ TÌNH TRÒI TẬN ÐÔ’’(
Hawai, USA 2004) ;
(4)
‘’DŨNG HANH’’ ( Orlando, FL, USA kỳ 20/2001) ;
(5)
‘’ THANH TINH’’ ( Prague, Czech Republic, kỳ
19/2000);
(6)
‘’ TRIÊN’’ DHVV kỶ 28 ‘’ KHAI TRIEN’’ ( Dallas,
TX, USA 2009);
(7)
Mượn Ỷ DHVV kỶ 16 ‘’ HOI TU TAM LINH’’ (Las
Vegas, Nevada, USA 1997);
(8)
Mượn Ỷ DHVV kỶ 15 ‘’ AU A TUONG HOI’’ (
Patthaya, Thailand 1996).

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bạn Đạo Trần Đức Phát, sinh năm 1924, mất ngày 26 tháng 9
năm 2009( nhằm ngày 8 tháng 8 Âm lịch), tại G.M. Hütte Đức Quốc, hưởng thọ 86 tuổi, được siêu thăng tịnh
độ. Hội AHVV Đức Quốc và gia đình xin chân thành cám ơn Quý Bạn Đạo.
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