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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) Phát tri¬n tâm linh có hæu ích gì không ?
2) Thß½ng tình tái ngµ nó s¨ ra sao ?
3) Quy«n nång cüa Thßþng Ðª n¢m • ðâu ?
4) XØ døng tình ngß¶i có hæu ích gì không ?
5) ÐÕi hÖ ðÕi xä có ích gì hay không ?
6) Duyên nghi®p là sao ?
7) H÷c t× bi và thñc hi®n t× bi có hæu ích gì không ?
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Rõ r®t phân minh • n½i mình

Montréal, 21/11/99 5 : 05 AM

Höi : Phát tri¬n tâm linh có hæu ích gì
không ?

Atlantic city 24/11/99 6 : 45 AM

Höi : XØ døng tình ngß¶i có hæu ích gì
không ?

Ðáp : Thßa phát tri¬n tâm linh kªt hþp b•i
Tr¶i Ð¤t, càng tu càng minh sñ th§t mà tiªn
hóa

Ðáp : Thßa xØ døng tình ngß¶i ð¬ phát tri¬n
sñ tri giác cüa nµi tâm. Nªu ngßþc lÕi thì
không khác gì v§t vô tri

K® :

Ch½n lý n½i tâm tñ sØa mình
Tiªn lên th§t sñ hi¬u tâm linh
Lâu ngày s¨ tiªn trong ch½n giác
Thñc hi®n tu tâm sØa chính mình

K® :

Không hành chï có dñ thi hoài
Tranh ch¤p luân lßu tñ ý ðày
Kh± nghi®p vçn tràn trong nµi thÑc
Lo hoài cûng vçn tñ hành sai

Washington 22/11/99 12 : 40 AM

Höi : Thß½ng tình tái ngµ nó s¨ ra sao ?
Atlantic city, 25/11/99 9 : 40 AM

Höi : ÐÕi hÖ ðÕi xä có ích gì hay không ?

Ðáp : Thßa thß½ng tình tái ngµ s¨ vui trong
lòng

Ðáp : Thßa ðÕi hÖ ðÕi xä là s¨ không còn nghi
ng¶ và lo âu næa

K® :

Ân ði¬n chung vui rõ tiªn trình
Quí yêu thân thiªt rõ duyên tình
Không còn mê loÕn v¾i bñc mình
Khai tri¬n tâm tß tñ quí mình

K® :

Qui nguyên thanh nh© trí thông minh
Giäi töa nþ duyên rõ tâm minh
ThÑc giác ch½n h°n qui mµt m¯i
Tñ mình thÑc giác tñ mình minh

Washington, 23/11/99 1 : 30 AM

Höi : Quy«n nång cüa Thßþng Ðª n¢m •
ðâu ?

Montréal, 26/11/99 7 : 05 AM
Höi : Duyên nghi®p là sao ?

Ðáp : Thßa quy«n nång cüa Thßþng Ðª n¢m
• m÷i trÕng thái

Ðáp : Thßa có duyên là phäi có nghi®p, là lo
âu nhæng chuy®n không c¥n thiªt

K® :

Kích ðµng tâm linh rõ tiªn trình
Quy«n nång Thßþng Ðª vçn bình minh
Quang minh chánh ðÕi tùy duyên thÑc

Tu¥n báo Phát Tri¬n Ði¬n Nång 238

K® :

Duyên Tr¶i tái tÕo lo âu kh±
Trách móc lçn nhau tÕo n¤m m°
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th¤y gì hªt, cái ðó không ðßþc. Cái ðó là b°n

Gieo h÷a cho ngß¶i duyên ðÕt thÑc
Lo r¥u trong kh± khó Nam Mô

ch°n ðµng loÕn làm sao th¤y ðßþc ?

Montréal, 27/11/99 7 : 00 AM

À... Chúng ta tiªn thång lên thanh t¸nh r°i
chúng ta m¾i :

Höi : H÷c t× bi và thñc hi®n t× bi có hæu ích
gì không ?

Vßþt qua m²i l¯i m²i t¥ng
Lên cao xét th¤p giæ ph¥n tiªn thân

Ðáp : Thßa h÷c t× bi và thñc hi®n t× bi r¤t
hæu ích cho tâm lçn thân

Mình vßþt lên cao thoát khöi bän th¬, mình
m¾i th¤y sñ sai l¥m trong c½ th¬. C½ th¬ mình
g°m có løc cån løc tr¥n, nó ðang theo mình •
ðây, mình m¾i giæ ph¥n, mình canh gác, mình
dìu d¡t, mình sØa chæa, mình dÕy cho nó tiªn
thân. Døc t¯c b¤t ðÕt, cái nào mà g¤p ðó là
không có bao gi¶ thành ðÕt ðßþc, m÷i vi®c
cûng phäi tñ tiªn trong tr§t tñ, nhiên h§u tâm
thân m¾i ðßþc an lÕc.

K® :

Th§t thà th¬ hi®n t× bi tiªn
M• rµng ðß¶ng tu tñ giäm phi«n
Thª sñ nh½n tình gieo loÕn ðµng
Ch½n tình bµc phát tÕo thành yên

Trích bång giäng pháp cüa ông Tám trong
th§p niên 1970

V¿—N TH´

TU CH• V“I NÔN NÓNG

NGM L˜CH 2000

Mu¯n nên ch¾ vµi bôn chôn
G¡ng lo tu t¸nh ph¥n h°n tiªn thång
Vßþt qua m²i l¯i m²i t¥ng
Lên cao xét th¤p giæ ph¥n tiªn thân

Áo cûng không mà qu¥n cûng không
Ông ng°i qu¤n nh© chiªc khån lông
M¡t nh¡m lim dim nhìn thª sñ
M£c ai phê phán bäo là ngông
Ông già sao xác còn son trë
Th¸t da l° lµ sáng tß½i h°ng
Ð¶i ch¤p bên ngoài không l¯i thoát
ÐÕo ch½n qui hµi ¦n phiêu b°ng

Ðó, • ðây ngß¶i ta nói :

Mu¯n nên ch¾ vµi bôn chôn
Khi chúng ta tu, ngß¶i ta d£n mình làm pháp
luân cái h½i nh© nh©, cái gì cûng nh© nh©...
vi®c gì cûng t× t×, ð¬ giäi quyªt cái nµi bµ bên
trong, l¤y cái thßþng pháp. Nhi«u ngß¶i m¾i
tu vô mu¯n làm ào ào hay là mu¯n chª mµt
cái gì, b¸t cái l² tai hay mu¯n làm cái gì, hay
mu¯n thêm...mua cái b½m b½m thêm cái pháp
luân vô trong cái ph±i cho nó mau. Cái ðó
không ðßþc, phäi t× t×. Cái gì cûng t× t× giäi
quyªt ð¬ l¤y cái thßþng pháp. Mà mình phäi
g¡ng b«n chí tu t¸nh thì cái ph¥n h°n tñ nhiên
nó thång tiªn, chÑ không phäi nôn nóng gì. Có
nhi«u ngß¶i nói : Tôi tu t¾i gi¶ mà tôi không
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Cao BÕch Trúc
===
LÕy Tr¶i
Gia-ðång r÷i sáng gia-tr¥n,
Linh-quang r÷i chiªu m÷i ph¥n xác-thân.
Nhñt-quang sáng chói khôn-càn,
Nguy®t-quang ban rãi d¸u-thanh ánh vàng.
T×-bi Thßþng-Ðª ân-ban.
M÷i t¥ng m÷i l¾p m÷i ðàng chúng-sanh.

Ph§t-Tr¶i chÆng có phân ranh,
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Chúng-sanh bình-ðÆng hß•ng-thanh ði¬n-tr¶i bÕn ðÕo Nguyn Ðào v×a t× tr¥n tÕi Springfiel,
.
Virginia, vào ngày 13-01-2000 Ð¿”C H¿–NG
Ð°ng tâm tu-luy®n chÆng r¶i .
VÕn-linh ð°ng-tiªn kh¡p n½i vui-hoà.
Thanh-bình thñc-hi®n m÷i nhà.
Cùng vui cùng hß•ng cùng hòa ði¬n-thanh.
Ta vui Tr¶i-Ð¤t nh©-nhàng.
Ta bu°n Tr¶i-Ph§t xót-xa l® nhoà.
BAO NÅM KH‘-LấY Ð“-THA,
LÕY TR—I BAN-PH¿•C CHA GIÀ AN-VUI .

NHAN THÁNH CHÚA.
Toàn th¬ Virginia, Maryland, Pennsylvania và
New York thành th§t chia bu°n gia ðình bÕn
ðÕo Nguyn Ðào.
Thi«n ðß¶ng H°ng Bính Hoàng Virginia
THÔNG BÁO CœA BAN BIÊN T‡P TU…N BÁO
PHÁT TRIŒN ÐIŒN NÅNG

HH .

1) Bài vở gØi v« tu¥n báo xin ðánh máy b¢ng

Font Ánh Minh và gØi theo dÕng attach
file. Xin lßu ý ki¬m lÕi l²i chánh tä trß¾c
khi gØi.
1) Xin Quý bÕn ðÕo hß¾ng tâm c¥u nguy®n
2) Ban biên t§p s¨ c¡t xén nhæng ðoÕn nào
cho Bà Nguyn Th¸ Ái Liên hßởng th÷ 69 tu±i
không phù hþp v¾i nµi dung t¶ báo. Xin
là Thân mçu cüa bÕn ðÕo Lý Th¸ Nhß Mai, v×a
min ðång nhæng ph¥n ngoài tinh th¥n
t× tr¥n tÕi Sài Gòn Vi®t Nam vào ngày 06
trên (nhß nh¡n tin, ca tøng hay ðä phá cá
tháng 01 nåm 2000 (nh¢m ngày 30 tháng mß¶i
nhân, chª ðµ v.v...)
mµt nåm KÖ Mão) ðßþc siêu thång t¸nh ðµ.
3) Bài s¨ tu¥n tñ ðång theo thÑ tñ nh§n ðßþc
Thi«n ðß¶ng SÑc Khöe và Tâm Linh (Sydney).
H¿•NG TÂM C…U NGUY®N

Ban biên t§p TBPTÐN
2) Xin bÕn ðÕo hß¾ng tâm c¥u nguy®n cho
ông Peter Lê An hßởng th÷ 76 tu±i là c§u cüa

♥♥♥♥♥♥
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