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Thßa các bÕn,

Møc Bé Tám, viªt qua tâm KHÔNG, liên h® v¾i t× quang cüa ÐÕi Bi, nó cûng là mµt li«u thu¯c tr¸ tâm
b®nh và giäi töa u¤t khí cüa tim, gan và th§n. Không nên c¡t xén b¤t cÑ giai ðoÕn nào, có ÐÕo Tâm thì s¨
hi¬u chi«u sâu cüa Møc Bé Tám. ¿¾c mong các bÕn thñc hành ðÑng ð¡n, thì s¨ cäm thông chi«u hß¾ng
phát tri¬n cüa tâm linh.
Kính bái,

Bé Tám

Ph¥n câu höi cüa Møc Bé Tám dành cho bu±i sinh hoÕt tÕi thi«n ðß¶ng

Ngß¶i tu thi«n mà còn khuyªn rû và chia r¨ thì kªt quä s¨ ra sao ?
Sñ mong ðÕt ðßþc sñ thanh t¸nh cüa Tr¶i Ph§t thì phäi làm sao ?
Ngß¶i tu th§t c¥n l¤y oán làm ân không ?
Mu¯n dÑt khoát thì phäi làm sao ?
Triªt lý do ðâu hình thành ?
6) Sñ minh chánh do ðâu tÕo thành ?
7) Sñ xäo trá lß¶ng gÕt do ðâu tÕo thành ?

1)
2)
3)
4)
5)
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Tñ ái cßu mang không thÑc giác
Xét phân ð¶i ðÕo chÆng có ph¥n

Montréal, 31/10/99 6 : 37 AM

Höi : Ngß¶i tu thi«n mà còn khuyªn rû
và chia r¨ thì kªt quä s¨ ra sao ?

Montréal, 03/11/99 5 : 30 AM

Höi : Mu¯n dÑt khoát thì phäi làm sao ?

Ðáp : Thßa ngß¶i th§t tâm tu dÑt bö sñ
chia r¨ và hþp nhÑt cùng Tr¶i Ph§t thì trí
tu® s¨ ðßþc phát tri¬n trong sñ tñ nhiên
và h°n nhiên

Ðáp : Thßa mu¯n dÑt khoát thì phäi bö
tÑc kh¡c không nên nh¡c ðªn nó næa là
xong

K® :

Thu§n thiên giäi töa trí tâm phi«n
Hþp nhÑt qui y tñ vßþt xuyên
Thanh t¸nh chính mình tâm dÑt khoát
Thành tâm tu luy®n tñ mình yên

K® :

Thñc hành chÆng có lòng vòng
DÑt khoát thân tâm chÆng có mong
Lai vãng không còn tâm chÆng ðµng
Bình tâm tu luy®n chÆng còn mong

Montréal, 01/11/99 5 : 55 AM

Höi : Sñ mong ðÕt ðßþc sñ thanh t¸nh
cüa Tr¶i Ph§t thì phäi làm sao ?

Montréal, 04/11/99 9 : 25 AM

Ðáp : Thßa mu¯n ðÕt t¾i sñ thanh cao
cüa Tr¶i Ph§t thì phäi dÑt khoát buông
bö sñ tranh ch¤p trong nµi tâm, nhiên
h§u m¾i có c½ hµi h÷c hòa h÷c nhçn mà
tiªn hóa d h½n

Ðáp : Thßa triªt lý do sñ kh± hình
thành, m÷i sñ trở ngÕi và thiªu th¯n ð«u
có giá tr¸

Höi : Triªt lý do ðâu hình thành ?

K® :

Trong không mà có là may
Biªt Ph§t biªt Tr¶i tánh ð±i thay
H÷c höi không ng×ng hành chuy¬n tiªn
Cùng chung xây dñng rõ ð¶i nay

K® :

G¯c t§n Tr¶i cao không tÕo ðµng
Xa xâm trþ giúp chiªu tâm lòng
C½ hình ngû tÕng chung hành tiªn
Ði¬n gi¾i phân minh töa mµt vòng

Toronto, 05/11/99 4 : 18 AM

Höi : Sñ minh chánh do ðâu tÕo thành ?
Montréal, 02/11/99 7 : 55 AM

Höi : Ngß¶i tu th§t c¥n l¤y oán làm ân
không ?

Ðáp : Thßa sñ minh chánh do ch½n tâm
hình thành

Ðáp : Thßa ngß¶i tu th§t r¤t c¥n l¤y oán
làm ân thì m¾i có th¬ tiªn v« tâm linh,
nªu còn tñ ái thì s¨ tñ hÕi tâm lçn thân

K® :

Thñc hành tiªn hóa r¤t nhanh chóng
Giäi töa phi«n ßu tiªn mµt lòng
Khao khát tình Tr¶i qui mµt m¯i
Thành tâm tu luy®n giäi tâm lòng

K® :

Siêng nång tu luy®n chuy®n chuyên c¥n
ThÑc giác tâm tu tñ xét phân
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Höi : Sñ xäo trá lß¶ng gÕt do ðâu tÕo
thành ?
Ðáp : Thßa sñ xäo trá lß¶ng gÕt do tâm
tu b¤t ch½n hình thành, mi®ng xßng
danh tu mà thiªu tu, tÑc là hành không
ðúng pháp, rß¾c trßþc thay vì giäi trßþc
K® :

Làm sai dçn d¡t ngß¶i hành sai
Khó tiªn khó tu tÕo ách sai
Duyên ðÕo tình ð¶i tâm khó dÑt
L¥m sai nhi«u vi®c tßởng mình may
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Báo Cáo v« quÛ cÑu trþ nÕn nhân bão løt mi«n Trung

Chúng tôi ðã nh§n ðßþc ti«n sau ðây (tiªp tøc 2 kÏ trß¾c) :
Phùng Th¸ Thß (Montreal) : 50$CAD
Hoàng Th¸ Vinh (Montreal) : 50$CAD
TD HÕnh ÐÑc (Ca) : 400$US
†n Danh (Ca) : 200$US
Nªu có s½ sót hay th¡c m¡c gì xin vui lòng liên lÕc ngß¶i trách nhi®m v« quÛ này.
Xin cám ½n.
Phan Cao Thång
T¤t cä s¯ ti«n nh§n ðßþc trong quÛ này ðã ðßþc gØi v« làm 2 l¥n giúp ðÞ nÕn nhân bão løt
mi«n Trung. Sau ðây là bän tß¶ng trình ðã ðßþc gØi ðªn Th¥y:
T.A. 30 tháng 12 1999
Tr÷ng Kính
V¸ cha già, bác T và t¤t cä anh ch¸ em trong hµi mªn thß½ng cüa ngß¶i b¸ thiên tai mi«n trung.
Kính thßa bác, chúng con nh§n ðßþc tình thß½ng cüa quý hµi th§t to l¾n và các em câm ðiªc hoan hï
trong tình thß½ng cüa quý hµi. Ðã hai l¥n chúng con nh§n ðßþc h°ng ân cüa quý hµi con vµi vàng
trao v« cho M.G.T. thành ph¯. M. con li«n bay ra tïnh dòng Ðà NÇng Yên Bái và các ch¸ ðó
kh¡p n½i trên t×ng cây s¯ mi«n Trung. Vì ðó các ch¸ ði vào t§n vùng sâu, vùng xa h÷ chßa nh§n ðßþc
cüa ån, qu¥n áo ð¬ m£c, vì chßa ai bß¾c chân t¾i. Các ch¸ ðªn t§n n½i phân phát t×ng ngß¶i mµt và
biªt rõ nhu c¥u cüa h÷ c¥n gì. Nhà dòng chúng con ðã l£n lµi ði kh¡p n½i và gi¶ ðây khä nång cûng
cÕn r°i vì ðã tiªp tøc 2,3 l¥n bão t¯. Gi¶ ðây quý hµi tiªp tay v¾i chúng con ð¬ ðem no ¤m cho bao
ngß¶i ðói lä. Con xin thay m£t anh ch¸ em bão løt cám ½n hµi r¤t nhi«u và nguy®n xin ½n trên trä
công bµi h§u cho quý v¸ trong hµi.
S. N

Báo cáo v« QuÛ CÑu Kh± ban Vui
Chúng tôi ðã nh§n ðßþc nhß sau (tiªp theo kÏ trß¾c):
Nguyn Vån Hóa (Holland) :
Tr¸nh Ng÷c Vân (Montreal) :
Tr¥n Th¸ Ng÷c Bích (FL) :
TD Liêm Nga (San Diego) :
Nguyn Vån TÖ (Ma) :
BD Vô Danh (FL) :
Nguyn Phong Lßu (Ca) :
Nguyn Minh Huân (Ca) :
Binky (San Jose) :
BÐ TÐ Bruxelles :
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500$US
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50$US
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BÐ TÐ Bruxelles :
Lßu Th¸ Ðào (Montreal) :
Phan Thanh Trúc (Montreal) :
Võ Th¸ Anh (OR) :
Kh±ng Vån Cúc (Or) :
Chau Thieu Du (Ca) :
L® Ba (On) :
Nguyen B. Tri (Tx) :
Long (TD Thông Häi) :
Chao Sin Tao Lao (Hi) :
Häi Âu (Hi) :
Nguyn Thanh Hß½ng (NV) :
Bui Thi Ty (Or) :
Nguyen Hoang Vinh Thuy (Ca) :
Quách mµng Ði®p (Ca) :

200$US
100$US
60$CAD
50US$
50$US
200$US
200$CAD
505US$
20$US
200$US
500$US
200$US
200$US
200$US
100$US

Ðã gØi ðªn nhæng ngß¶i nghèo kh± tÕi VN do Th¥y cho biªt: 15,094$US
Nªu có s½ sót xin vui lòng liên lÕc ngß¶i trách nhi®m dß¾i ðây.
Xin thành th§t cám ½n lòng t× tâm cüa quý bÕn ðÕo.

Phan Cao Thång
Phone : (514)362 0259
Fax : (514)362 8036
Email :aphancao@videotron.ca

Hµi Ái Hæu Vô Vi Hoa KÏ Và Hµi Vô Vi Nam California Thông Báo
Tiªp theo thông báo trong Tu¥n Báo Phát Tri¬n Ði¬n Nång s¯ 234 v×a qua, Hµi AHVV Hoa KÏ và Hµi
VVNC xin trân tr÷ng thông báo thêm v« bu±i h÷p m£t vui xuân KÖ Nguyên Di LÕc cùng ÐÑc Th¥y vào
ngày Chü Nh§t 16 tháng 1 nåm 2000 tÕi mi«n Nam California tÕi ð¸a chï:
Marriott Hotel
900 Newport Center Dr. (trong khu Fashion Island)
Newport Beach, CA 92660
Ð.T: (949) 640-4000
Th¶i gian sinh hoÕt t× 10 gi¶ sáng ðªn khoãng 2 gi¶ chi«u cùng ngàÜ
Theo qui ð¸nh cüa Hotel, trong su¯t th¶i gian tham dñ trong phòng Hµi s¨ không có phøc vø ph¥n
¦m thñc mà chï có phøc vø ph¥n giäi khát. T¤t cä các bÕn ðÕo tham dñ s¨ không phäi ðóng góp l®
phí nào cä.
Hµi Vô Vi Nam California s¨ biªu m²i bÕn ðÕo tham dñ mµt cu¯n Thñc Hành Tñ CÑu dày 432 trang
và mµt t¶ l¸ch nåm 2000 có hình cüa ÐÑc Th¥y và do chính ÐÑc Th¥y in t£ng ð¬ làm quà cho thân
nhân và gia ðình.
Vì ch² ng°i có gi¾i hÕn, xin quý bÕn ðÕo tham dñ vui lòng ghi danh trß¾c theo các s¯ ði®n thoÕi dß¾i
ðây:
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(818) 592-6908 - (714) 545-7273 - (714) 775-7358
E-mail cho: vokiet@aol.com hay karonied@hotmail.com
Ngoài ra v« phß½ng ti®n di chuy¬n xin quý bÕn ðÕo tñ túc. Lµ trình ðªn n½i tham dñ nhß sau:
-

T× Little Saigon l¤y Freeway 405 South exit Jamboree qu©o phäi ði khoäng 4 miles rßÞi g£p Santa
Barbara qu©o trái vào khu Fahsion Island, Hotel n¢m phía tay m£t.

-

T× Los Angeles l¤y Freeway 5 South ð±i qua 605 South ð±i qua 405 South ði theo hß¾ng nhß t×
Little Saigon.

THÔNG BÁO CœA VOVILED MULTIMEDIA
Video KÖ Ni®m M×ng Sinh Nh§t Th¥y và Ðón Xuân tÕi Atlantic city ngày 18/12/1999, g°m có
2 cu¯n video s¨ ðßþc phát hành vào ngày 15/1/2000. Xin các thi«n ðß¶ng nào mu¯n có 1 bµ
ð¬ lßu ni®m, xin vui lòng liên lÕc qua e-mail: aphancao@videotron.ca ð¬ cho chúng tôi biªt
s¯ lßþng c¥n thiªt ð¬ chu¦n b¸ in.
Xin chân thành cäm tÕ quí bÕn ðÕo.
VOVILED MULTIMEDIA
TH´

H°n nhiên ch½n lý ðành rành y kiên
Nghiêm lu§t ð¸nh m®nh tri«n miên
Dûng mãnh cÑu ðuþc trß¾c tiên thoát
màn
Tu sao duy pháp ng÷c vàng
Tñ mình luy®n giäi gia trang v©n tràn
T± Th¥y dçn d¡t hào quang
Hoà hþp Tr¶i ð¤t ân ban ðÕo mùi
Tu sao t¸nh thÑc cùng vui
Trí óc minh mçn rèn trui ðÕt n«n
TÕi Hà Tâm ði¬n hß¾ng lên
Mô Ni Châu töa v« trên cµi ngu°n

Ði¬n tâm thi«n giác

Tam bØu linh khí ði¬n tâm hoa
Tinh ba vû trø chuy¬n s¡c na
T× trß¶ng tß½ng Ñng triªt ngôn xu¤t
Ý kh¦u khai th½ cäm thÑc qua
Tu sao tâm ði¬n th§t thà
Bµ ð¥u rút thÆng v¸ tha ðÕo ð¶i
Nói nång hành sñ ch½n l¶i
Tham thi«n b¤t c¤u thänh th½i tinh th¥n
Tu sao h°n vía cân phân
An nhiên tñ tÕi bän thân g÷n gàng
Quân bình tr§t tñ rõ ràng
Triªt th½ siêu xu¤t nh© nhàng tinh ba
Tu sao vû trø chung hòa
Thiên hÕ qui nhÑt dâng hoa Ph§t Tr¶i
Càn khôn dung hþp ðúng th¶i
Thßþng Nhân ð¸a hóa m÷i n½i an lành
Tu sao nguyên lý hành thanh
Tu¥n Báo Phát Tri¬n Ði¬n Nång 235

Ði¬n thanh giäi nghi®p

Hành thi«n giäi nghi®p tích lûy sâu
Ði¬n tâm chuy¬n m trø ðïnh ð¥u
Triªt gi¾i mông huân tinh ba túc
T× trß¶ng änh hß ng thÑc canh thâu
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Canh thâu châu töa r¤t nhi®m m¥u
Tö rõ trong ngoài c½ huy«n châu
Tình Tr¶i chiªu ðµ truy«n ch½n lý
Quán thông ð¶i ðÕo tñ qui mau

Quí yêu Tr¶i Ph§t hòa hþp trào
K® thi ho¢ng thí không ng×ng nghï
TÕc bút thành th½ khöi khát khao
Khát khao tam gi¾i vin tâm nao
Tñ nhiên luy®n ð¡c ðÕt cách nào
Thß¶ng luôn ni®m Ph§t hành vô úy
Th¬ hi®n hi«n lß½ng ðÕo ðÑc giao

Qui vào nµi tß¾ng th¸ trång sao
T× trßþc hóa thanh chuy¬n s¡c màu
V§n hành tñ giäi tinh th¥n túc
Ch½n linh thÑc giác tña bông lau

Kính bái,
Nguyn Quang Vinh

Bông lau thanh nh© H°n vút cao

♥♥♥♥♥♥
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