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C½ Trình

C½ trình s¡p ð£t bởi thiên c½
Hüy hoÕi h°i sinh s¨ ðªn gi¶
ThÑc giác tâm linh tñ sØa mình
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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
1) Ðþi ch¶ ð¬ phän kích có lþi ích gì không ?
2) Ngß¶i tu thß¶ng hay b¸ phän tr¡c tÕi sao ?
3) Tình thß½ng và ðÕo ðÑc luôn luôn mu¯n b¡c c¥u t¯t ð©p tÕi sao ?
4) Nguyên khí cüa Tr¶i Ð¤t có hæu ích gì không ?
5) Tu mà còn u¤t khí tß½ng lai s¨ ra sao ?
6) Ni«m tin và chánh tr¸ là sao ?
7) Tình thß½ng t§n ðµ là sao ?
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Montréal, 14/11/99 8 : 05 AM

Höi : Ðþi ch¶ ð¬ phän kích có lþi ích gì
không ?

Ðáp : Thßa nguyên khí cüa Tr¶i Ð¤t tÕo ra
ð¸nh lu§t hóa hóa sanh sanh liên tøc
K® :

Ðáp : Thßa có ý ð° phän kích chï có hÕi
cho tâm lçn thân. Ngß¶i ch½n tu không
giành cho b¤t cÑ ai mµt sñ phän kích

Luân lßu xoay chuy¬n d¤n thân hành
Thª cänh ðäo ðiên chï giñt giành
S¯ng ðµng tình ngß¶i trong ch¯c lát
Dở hay chuy¬n hóa ðích thân hành

K® :

Tìm tòi phän kích r¤t kh± tâm
Suy nghî ðäo ðiên trí vçn t¥m
MÕt sát không thành gây kh± nÕn
Bình tâm tñ thÑc tñ phân t¥m

Montréal, 18/11/99 3 : 05 AM

Höi : Tu mà còn u¤t khí tß½ng lai s¨ ra sao ?
Ðáp : Thßa tu mà còn u¤t khí thì tß½ng lai
s¨ b®nh ðau gan không l¯i thoát

Montréal, 15/11/99 6 : 15 AM

Höi : Ngß¶i tu thß¶ng hay b¸ phän tr¡c tÕi
sao ?

K® :

Minh tâm kiªn tánh ðÕt thâm tình
Giäi töa phi«n ßu tñ chÑng minh
Tñ ái không lành tâm loÕn ðµng
Thành tâm tu luy®n tñ mình minh

Ðáp : Thßa ngß¶i tu cho có l® tâm thß¶ng
phän tr¡c, vì khi ðÕt ðßþc mµt chút thanh
t¸nh là tßởng l¥m mình ðã h½n ngß¶i truy«n
pháp

Montréal, 19/11/99 5 : 10 AM

Höi : Ni«m tin và chánh tr¸ là sao ?

K® :

Lui v« thñc ch¤t tßởng mình h½n
TÕo kh± rß¾c trßþc tÕo gi§n h¶n
SØa pháp không thành tâm tÕo ðµng
M½ màng b¤t chánh lÕi qui hß¶n

Ðáp : Thßa ni«m tin khä nång cüa chính
mình có th¬ d¤n thân tñ ðÕt, chính tr¸ là
gom góp ý kiªn cüa nhi«u ngß¶i mà thñc
hi®n ðß¶ng l¯i chung tiªn

Montréal, 16/11/99 7 : 25 AM

Höi : Tình thß½ng và ðÕo ðÑc luôn luôn
mu¯n b¡c c¥u t¯t ð©p tÕi sao ?

K® :

Nguyên lý do tâm tñ thñc hành
Ch½n hành ðÕt pháp hß¾ng chi«u thanh
Minh tâm kiªn tánh tùy duyên thÑc
Thª sñ ða ðoan m¤t ch½n thành

Ðáp : Thßa tình thß½ng và ðÕo ðÑc là dña
trên nguyên lý cån bän cüa Tr¶i Ph§t
K® :

Montréal, 20/11/99 8 : 15 AM

Tình thß½ng chung hþp s¯ng ðµng h½n
Sáng töa ch½n tâm chÆng gi§n h¶n
Hµi hþp chung vui trong sáng trí
Chung hành tiªn hóa chÆng mê h¶n

Höi : Tình thß½ng t§n ðµ là sao ?
Ðáp : Thßa tình thß½ng t§n ðµ là lúc nào
cûng ban chiªu t× quang thanh t¸nh trong
kh¯i óc cüa ngß¶i tu ch½n

Montréal, 17/11/99 6 : 50 AM

Höi : Nguyên khí cüa Tr¶i Ð¤t có hæu ích
gì không ?
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Th±n thÑc ch½n h°n tñ thÑc cam
Quyªn luyªn tình Tr¶i không hüy hoÕi
Th¥m tu th¥m tiªn tñ thân làm

Tuy®t v¶i vinh hi¬n nµi tâm v½i
Vô giá ngàn cân ng÷c bi¬n kh½i
Ca ngþi tình Tr¶i Ph§t quang chiªu
Sáng su¯t tinh th¥n s¯ng thänh th½i

V¿—N TH´
Th¥y Cß¶i

Kính bái,
Nguyn quang Vinh

Phát tri¬n ch½n tâm nở nø cß¶i
An nhiên thanh nh© chuy¬n thÑc ngß¶i
Trong ngoài thÑc giác ð°ng tâm ðÕo
Trí sáng khai minh ði¬n chuy¬n l¶i
Phøc vø tâm thành ngß¶i tiªn hóa
T× bi thanh t¸nh th¤u n½i n½i
Càn khôn vû trø hòa ba cõi
Duyên dáng thanh cao mµt nø cß¶i

T‘ TH…Y PHÁP LÝ CºU TÔI
Huy«n vi ch½n lý thu§n lu§t Tr¶i
Nguyên khí càn khôn töa m÷i n½i
Nh¡c nhở thª gian c½ Thßþng Ðª
Thi®n cån thi«n giác giäi nghi®p v½i
Tñ t¥m ki¬m ðÕo liên h°i
Thß¶ng luôn ni®m Ph§t châu ng¶i sáng
choang
Thñc hành thanh thoát væng vàng
Pháp luân thi«n ð¸nh lþi an cuµc ð¶i
Tri thiên chuy¬n hóa bởi ngß¶i
N¢m trong ngh¸ch thu§n tu th¶i thång hoa
Th÷ ½n nguyên lý tình Cha
Thß½ng yêu tha thÑ tr÷n quà vui tß½i
KÖ nguyên Di LÕc ðón m¶i
Chúc nhau tinh t¤n cùng l¶i Nam Mô
Ý Ph§t thanh ði¬n hß vô
Tinh ba vû trø càn khôn dung hòa
Luy®n ðÕo hÕo khí xuyên qua
U¦n tÕng qui nhÑt th§t khoa t¸nh li«n
Công nång pháp lñc duy hi«n
Tiªn v« ÐÕi giác t¸nh yên ch½n h°n
Noi gß½ng Th¥y t± thßþng tôn
Tu sØa ngµ ð¡c ôn t°n cân phân
T° th¥y ho¢ng hóa chï c¥n
Huynh ð® tï muµi thÑc th¥n mªn yêu
Chung nhau c÷ng hßởng ði¬n nhi«u
Ngß½n linh ph¦m ch¤t b¤y nhiêu ðü r°i

Cao BÕch Trúc

TU TRšN KIŠP
Ð¶i ðÕo song tu mµt kiªp ngß¶i
TÕm dùng v§t ch¤t ðµ linh ngôi
Trì thân duy ðÕo là cao quí
Dung dßÞng ân lành giäi nghi®p v½i
Tµi l²i n£ng nh© cûng ở ð¶i
Giäm khinh tr÷ng trßþc bởi chính tôi
Ngß½n thÑc trôi n²i là thª ðó
Mu¯n cÑu linh ngôi phäi rõ ngu°n
Rõ ngu°n phß½ng ti®n cÑu cánh thôi
Tâm ðµng th¥n suy xa Ph§t Tr¶i
Hi¬u th§t ch½n h°n là b¤t biªn
Thi®n thân kh¦u ý rÕng linh ngôi
Linh ngôi thiên ð¸nh tu b¤t th¯i
Chuy¬n trßþc hóa thanh hÕnh thßþng ngôi
Nguyên lý càn khôn hòa linh khí
Tâm bình an lÕc änh hßởng ngß¶i

Kính bái,
Nguyn quang Vinh

HÕnh ngß¶i gß½ng quí th§t ch¤t n½i
Kªt tø tinh hoa ng÷c xá ng¶i
Bích cho tâm Ph§t y trai gi¾i
Thanh thoát vô sanh th¬ tuy®t v¶i
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E-mail: nguyenv@worldnet.att.net
Trân tr÷ng thông báo:
(1) Nh¶ sñ h² trþ cüa ÐÑc Th¥y và sñ
khuyªn khích, giúp ðÞ cüa bÕn ðÕo v« m÷i
m£t, ÐSVV s¯ 6 ðã hoàn t¤t và phát hành
ðúng vào ngày l m×ng Sinh Nh§t thÑ 77
cüa ÐÑc Th¥y nhß ðã ðñ ð¸nh.
Nhóm Thñc Hi®n ÐSVV xin thành kính tÕ
½n ÐÑc Th¥y và ghi ½n bÕn ðÕo b¯n
phß½ng ðã üng hµ t× tinh th¥n ðªn v§t ch¤t,
nh¶ v§y nhi«u khó khån và thØ thách ðã
ðßþc kh¡c phøc và vßþt qua .

(3)Xin phép ðßþc nh¡c lÕi: Chúng tôi chï
ðßþc phép ðång nhæng bài cüa các bÕn ðÕo
ðang hành thi«n theo PLVVKHHBPP, và phù
hþp v¾i nµi dung 7 ði¬m do ÐÑc Th¥y ðã
ð« ra (xin xem ÐSVV s¯ 6.) Và ð¬ tránh m÷i
sñ ch§m tr hay th¤t lÕc ngoài ý mu¯n, xin
qúi bÕn ðÕo vui lòng liên lÕc ho£c gØi trñc
tiªp bài vở, hình änh, cûng nhß nhu c¥u
ð£c san v« ð¸a chï cüa ÐSVV. Nªu dùng
bút hi®u, quí bÕn vui lòng cho biªt tên th§t
và ð¸a chï/ði®n thoÕi ð¬ ti®n liên lÕc khi c¥n
thiªt.

(2) Ð£c San Vô Vi s¯ 7 ðang ðßþc chu¦n b¸
ð¬ ra m¡t bÕn ðÕo vào d¸p ÐÕi Hµi Duyên
Lành--tháng 7 nåm 2000. Ð¬ có ðü th¶i
gian s¡p xªp, chúng tôi mong ðßþc ðón
nh§n, cho ðªn ngày 1 tháng 6 nåm 2000,
nhæng bài vở, hình änh v« sinh hoÕt cüa
ÐÑc Th¥y tÕi m²i ð¸a phß½ng, và nhæng bài
h÷c, thành quä và kinh nghi®m hành thi«n
cüa qúi bÕn ðÕo. M÷i sñ ðóng góp s¨ là sØ
li®u qúi báu và thñc tin v« PLVVKHHBPP,
giúp các bÕn t¾i sau nghiên cÑu h÷c höi
ðßþc t¯t h½n.
Ð¸a chï liên lÕc v¾i ÐSVV nhß sau:

hay

(4) Xin các c½ sở/bÕn ðÕo Vô Vi có ð¸a chï
e-mail giúp chúng tôi ðßþc d dàng trong
vi®c phøc vø chung cho bÕn ðÕo b¢ng cách
liên lÕc (e-mail) trñc tiªp v¾i ÐSVV (chÆng
hÕn nhß: cho biªt nhu c¥u ð£c san, thay ð±i
ð¸a chï, ðóng góp ý kiªn, v.v.) ð¬ m÷i vi®c
ðßþc giäi quyªt k¸p th¶i và nhanh chóng
h½n. Xin cäm ½n.
Kính bái,

Nhóm Thñc Hi®n ÐSVV

Ð£c San Vô Vi
8376 Chanticleer Rd
Stanton, CA 90680
USA
Tel.: (714) 236-9291
Fax.: (714) 821-6920
E-mail: dacsanvovi@hotmail.com
h_nguyen99@hotmail.com

Trung tâm Vô Vi Thü Ðô Washington Hoa KÏ

12608 Dalewood Drive
Silver Spring, MD -20906
Tel/Fax : 301-933-4270
E-mail : ntak@geocities.com
Tâm thß
BÕn thß½ng mªn
Trß¾c th«m nåm m¾i, chúng tôi chân thành
kính chúc quý bÕn mµt nåm Canh Thìn
2000 ðßþc d°i dào sÑc khöe, gia cänh bình
an, vÕn sñ cát tß¶ng, tu hành tinh t¤n.
BÕn quý mªn,
Mùa xuân Canh Thìn 2000, Trung tâm
chúng tôi s¨ hân hoan ¤n t¯ng quy¬n sách
vô cùng ð£c s¡c : ÐiÕ Ngøc Du Ký, chuy®n
k¬ v« Ph§t s¯ng Tª Công hß¾ng dçn h°n
Dß½ng Thi®n Sinh (tÕi Thánh Hi«n Ðß¶ng ở
Ðài Trung, nß¾c Ðài Loan) du hành xu¯ng

Riêng v« vi®c y¬m trþ tài chánh, xin liên lÕc
ðiÕ chï:
VOVI F. A.
4104 Goldsby St. SW
Olympia, WA 98512 - USA
Tel.: (360) 357-5675 ho£c (360)
459-2405
Fax.: (360) 459-2405 ho£c (360)
357-5675
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âm phü dÕo mß¶i ði®n ð¸a ngøc, ðem
chuy®n thñc cüa âm phü mà thiªt lµ ở thª
gian ð¬ cänh tïnh, giáo hóa ngß¶i ð¶i.
Duyên lành bÕn ðÕo ð÷c ðßþc quy¬n sách
n¥y, hãy ph± biªn rµng räi thêm, ð¬ cùng
nhau có nhæng suy nghî v« vi®c làm t¯t ð©p,
hß¾ng thi®n.
Chúng tôi hoan hï ðón nh§n nhæng ðóng
góp quý báu cüa quý bÕn ð¬ cùng nhau ¤n
t¯ng, và s¨ cung c¤p min phí ðªn quý bÕn
có nhu c¥u kính thïnh kinh sách.
Mµt l¥n næa, quý thß½ng gởi ðªn quý bÕn
nhæng l¶i c¥u chúc t¯t ð©p nh¤t trong nåm
Canh Thìn 2000.
Nam Mô A Di Ðà Ph§t vÕn v§t thái bình

nåm 2000).
Trong trß¶ng hþp hªt phòng 3 ngß¶i, chúng
tôi s¨ thông báo cho các bÕn nào ðã ghi
danh tr, và các bÕn ¤y s¨ có th¬ ðóng thêm
s¯ ti«n khác bi®t ð¬ ở phòng 2 ngß¶i.
K¬ t× nay 16 tháng 1 - 2000, xin quý bÕn
vui lòng ghi danh ở phòng 2 ngß¶i vì
chúng tôi ðã hªt s¯ phòng 3 ngß¶i.
Thành th§t cäm ½n quý bÕn,
UB T± ChÑc ÐH Thanh T¸nh

H¿•NG TÂM C…U NGUYN
Xin bÕn ðÕo hß¾ng tâm cho cháu Ngô Th¸
Kim Trang hßởng th÷ 22 tu±i là Trßởng næ
cüa bÕn ðÕo Ngô Quang T¸nh v×a t× tr¥n tÕi
Falls Church Virginia vào lúc 10 gi¶ 05 sáng
ngày 10 tháng 01 nåm 2000 (nh¢m ngày
mùng 4 tháng chÕp nåm KÖ Mão) ðßþc siêu
thång t¸nh ðµ.
Toàn th¬ bÕn ðÕo Virginia,Maryland,
Pennsylvania và New York thành th§t chia
bu°n gia ðình BÕn ðÕo Ngô Quang T¸nh
Thi«n ðß¶ng H°ng Bính Hoàng Virginia

Kính bái.
Võ Quang
Thông báo cüa œy BanT± ChÑc ÐH Thanh T¸nh

Xin quý bÕn ðÕo lßu ý:
Vi` s¯ phòng 3 ngß¶i tÕi Khách sÕn ÐÕi Hµi
có gi¾i hÕn, nên chúng tôi s¨ xªp phòng
theo ßu tiên các bÕn ðã ghi danh và ðóng
ti«n s¾m (tÑc là trß¾c ngày 9 tháng giêng

♥♥♥♥♥♥
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