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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) Nguyên lý h± trþ cho tâm linh b¢ng cách nào ?
2) Sñ tiªn hoá cüa tâm linh có n£ng không ?
3) TÕi sao ngß¶i tu Vô Vi luôn luôn nh¾ ðªn ngß¶i truy«n pháp ?
4) Thß½ng tình có liên tøc hay không ?
5) Sñ xáo trµn cüa quä ð¸a c¥u có hæu ích gì không ?
6) TÕi sao thß½ng nh¾ ngß¶i mà mình không quen biªt ?
7) Nguyên khí cüa Tr¶i Ð¤t giúp ích gì cho nhân loÕi ?
8) Làm phß¾c tÕi sao phäi lãnh nÕn ?
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Atlantic city, 18-12-99 4 : 15 AM
Höi : Nguyên lý h± trþ cho tâm linh b¢ng cách
nào ?
Ðáp : Thßa nguyên lý h± trþ cho tâm linh b¢ng
nguyên lý thanh t¸nh cüa Tr¶i Ph§t

Atlantic city, 19-12-99 12 : 25 PM
Höi : Sñ tiªn hoá cüa tâm linh có n£ng không ?
Ðáp : Thßa sñ tiªn hóa cüa tâm linh b¢ng cách
thñc hành giäi töa trßþc khí thì tâm linh s¨ ðßþc
b×ng sáng

Atlantic city, 20-12-99 4 : 00 AM
Höi : TÕi sao ngß¶i tu Vô Vi luôn luôn nh¾ ðªn
ngß¶i truy«n pháp ?
Ðáp : Thßa ngß¶i tu Vô Vi luôn luôn nh¾ ðªn
ngß¶i truy«n pháp là vì cùng hành chung mµt
pháp ðúng ðß¶ng tiªn hóa chung

Atlantic city, 21-12-99 9 : 45 AM
Höi : Thß½ng tình có liên tøc hay không ?
Ðáp : Thßa ð°ng hành tß½ng Ñng lúc nào cûng
có tình thß½ng

Atlantic city, 22-12-99 8 : 10 AM
Höi : Sñ xáo trµn cüa quä ð¸a c¥u có hæu ích gì
không ?
Ðáp : Thßa sau khi ðµng loÕn thì ðâu s¨ v« ðó,
ði¬n nång tr§t tñ s¨ hòa tan trong nguyên lý cüa
Tr¶i Ð¤t và tiªp tøc xây dñng cho chung
Atlantic city, 23-12-99 8 : 35 AM
Höi : TÕi sao thß½ng nh¾ ngß¶i mà mình không
quen biªt ?

K® :

Thñc hành thanh t¸nh chuy¬n phân ðß¶ng
Phát tri¬n tâm linh änh chiªu gß½ng
Ð¶i ðÕo song hành chung tiªn t¯t
Phß¾c duyên Tr¶i ðµ tñ phân tß¶ng

K® :

Thñc hành t¾i ðích tâm s¨ an
Quí tßởng Tr¶i cao tñ bÕc bàn
Giäi töa lòng tham hßởng ý Tr¶i
Phân minh ð¶i ðÕo tiªn ðàng hoàng

K® :

Ði¬n khí khai thông chï mµt ðß¶ng
Bình tâm thanh t¸nh nh¾ chung ðß¶ng
Hành thông tñ ðÕt nh¾ phân tß¶ng
Mở rµng chi«u sâu r¤t tö tß¶ng

K® :

Thanh nh© hòa ð°ng m¾i có thß½ng
Th¬ hi®n ch½n tu tñ mở ðß¶ng
Yêu quí nh¾ thß½ng tñ xét tßởng
Khai thông trí tu® tñ gieo gß½ng

K® :

Vui hành tiªn hóa sau tai nÕn
Tr¶i ð¤t chung vui lÕi mở màng
Kªt thúc duyên tình tâm tñ ðÕt
Tâm linh tiªn hóa th§t rõ ràng

K® :

Hóa sanh ði¬n chuy¬n tñ tâm vào
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Ðáp : Thßa thß½ng nh¾ ngß¶i không quen biªt
g÷i là ngß¶i dßng là vì lu°ng t× trß¶ng ði¬n quang
cüa vû trø kªt hþp tÕo thành duyên, cäm th¤y m¡t
sáng m£t tß½i h¾n hởðón chào

Atlantic city, 24-12-99 7 : 40 AM
Höi : Nguyên khí cüa Tr¶i Ð¤t giúp ích gì cho
nhân loÕi ?
Ðáp : Thßa nguyên khí cüa Tr¶i Ð¤t làm vi®c
trong mµt lúc cho vÕn linh trên m£t ð¤t tÕm s¯ng
và an vui

Cäm nh¾ thß½ng yêu tñ th¤p cao
Din tiªn ch½n h°n gieo thß½ng nh¾
Tâm thân h¾n hở r¤t nhi®m m¥u

K® :

Luân lßu tiªn hóa trong ðÕo mùi
Xây dñng rèn trui quí tßởng vui
Thanh t¸nh chào ð¶i nay tiªn hóa
Cùng vui cùng h÷c tñ mình vui

K® :

Atlantic city, 25-12-99 6 : 25 AM
Höi : Làm phß¾c tÕi sao phäi lãnh nÕn ?
Ðáp : Thßa làm phß¾c phäi lãnh nÕn thì m¾i có
c½ hµi th¤u tri®t ðßþc nÕn và ðau kh± là gì nhiên
h§u m¾i thñc tâm ð¯i ðãi v¾i nhæng ngß¶i nÕn thì
m¾i th¤y rõ tu là c¥n thiªt và tñ kiªn thiªt tâm thân
thì tß½ng lai h°n vía m¾i ðßþc yên sau khi lìa xác

Duyên lành phäi kh± m¾i ðÕt thông
Góp công xây dñng phäi mµt lòng
Ch¸u cñc chính mình là t§n ðµ
Bình tâm thanh t¸nh tñ v« không

TH¿ T» LAI VÃNG
Sg, ngày 18/3/1999
Th¥y Tám kính nh¾ !
Ð¥u thß con kính chúc Th¥y luôn ðßþc d°i dào sÑc khöe và các bÕn ðÕo luôn ðßþc "thân tâm an lÕc.".
K¬ t× t§p t¬nh công phu (1992) cho ðªn hôm nay, con viªt lá th½ thÑ hai này gởi ðªn Th¥y (lá thß ð¥u có l¨ th¤t lÕc)
v¾i bao n±i ni«m thß½ng nh¾ chßa giäi quyªt ðßþc mà cuµc ð¶i thì cÑ dùi d§p thúc ép con mãI..
Ðôi dòng gởi ðªn Th¥y thß½ng
C¥u xin Th¥y giúp chï ðß¶ng cho con
Cho con tiªn hóa k¸p kÏ
Cho con có ðßþc thÆng ôn mµt ðß¶ng
Con thß¶ng kh± cñc Th¥y thß½ng
Con thß¶ng kh± cñc Th¥y thß¶ng giúp cho
Giæa cuµc ð¶i ð¥y ðµng ðµng loÕn bu°n kh±... có nhæng lúc tßởng ch×ng bª t¡c t¤t cä, v§y là Th¥y ðªn bên con vñc
con d§y, nâng con lên, ð¬ cho con có thêm nhi«u dûng chí mà tiªp bß¾c trên con ðß¶ng ð¥y d¦y nh÷c nh¢n và cñc
kh±, tâm không yên thân càng thêm ðµng loÕn.... . M²i l¥n nhß thª gia ðình th¤y mình có l²i vô cùng, phäi chång con
ðã ði sai l®ch, l¥m lÕc vào ngö t¯i ðß¶ng cùng, nên phäi ch¸u mµt sñ phän h°i cüa lu§t nhân quä tiªn hoá ?
Th¥y ½i! Ðã qua r°i bao ngh¸ch cänh kh± ðau, hôm nay ðßþc sñ ân chuy¬n cüa B« Trên, ch¸ M và ch¸ T (ch¸ này hành
theo pháp "Quán Âm" r¤t tinh t¤n), mµt ch¸ giúp ch± ở, mµt ch¸ giúp thÑc ån, g÷i con v« ðó ð¬ cho con ðßþc yên ±n
ph¥n ð¶i s¯ng mà g¡ng công tu hành. Và con mu¯n nhân c½ hµi này xu¯ng tóc v¾i tâm nguy®n mµt lòng dÑt khoát tu
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hành chính ch¡n h½n. Trß¾c tiên con dñ ð¸nh ðªn ðó nh§p th¤t 100 ngày và sau ðó.... .Ðªn ðó, v« ph¥n con có l¨ là t¯t
h½n hi®n gi¶, nhßng mà khi nghî ðªn nhæng ngß¶i xung quanh con thì con lÕi chùng bß¾c, ch¥n chì, e ngÕi cho h÷.
Con ra ði không nhi«u thì ít cûng mang lÕi cho h÷ mµt sñ lo l¡ng, nh¾ nhung, thù h§n ..., r°i ðây h÷ s¨ phäi mang hành
trang n£ng trßþc ðó vào cuµc thi cüa c½ tiªn hóa s¡p t¾i ? Gi¶ ðây con không th¬ giäI quyªt cho mình ðßþc næa. Con
chï biªt c¥u xin ở Th¥y mµt sñ minh ð¸nh sáng su¯t, giúp cho con ði ðúng v¾i ðß¶ng hß¾ng cüa Vô Vi mà thßþng Ðª
ðã ân ban cho con.
Có nhæng vi®c mà tßởng ch×ng nhß b¤t di®t
Lúc mu¯n kªt thì lÕi thúc ð¦y thêm
Cñc kh± nhi«u, kh± cñc lÕi thêm nhi«u
Ôi cänh kh±, tri«n miên trong cänh kh±
Có nhæng vi®c tßởng ch×ng nhß không có
Tâm mu¯n tiªn mà lòng không ch¸u bß¾c
G¡ng công nhi«u, nhßng tiªn lÕi không nhi«u
Càng mu¯n tiªn thì lÕi càng th¯i bß¾c
V§y Th¥y ½i! Con phäi làm sao ðây ?
Càng tu nhi«u con lÕi th¤y kh± nhi«u
CÑ lùi mãI vào vûng bùn nh½n thª
Nghe l¶i Th¥y con ðây g¡ng c¯ nhi«u
Kh± cänh nhi«u Th¥y ðªn v¾i con nhi«u
Cu¯i thß con xin kính chúc Th¥y, bà Tám luôn d°i dào sÑc khöe và luôn ðßþc nhi«u ni«m vui trong cuµc s¯ng hi®n tÕi.
Con,
LMD
TB : Xin Th¥y h°i âm và vài l¶i khuyên cho ch¸ H t N M, ch¸ ¤y thß¶ng g£p Th¥y lúc công phu.
----------------------A C ngày 19/09/99
T D,
Th¥y vui nh§n ðßþc th½ con ð« ngày 18 tháng 3 nåm 1999 ðßþc biªt tâm con b¤t ±n trí b¤t minh, thiªu duyên tu và ít
ni®m Ph§t, th¥n kinh kh¯i óc không ±n ð¸nh. Tâm tu mà thiªu sñ dÑt khoát lúc nào cûng ðang ở trong vòng lçn quçn.
H÷c mà không hi¬u ðßþc v¸ trí cüa chính con ðang ðÑng ở ðâu ? Và s¨ v« ðâu ? Nªu con mu¯n thñc hành Pháp Lý Vô
Vi Khoa H÷c Huy«n Bí Ph§t Pháp thì con phäi dùng ý ni®m Nam Mô A Di Ðà Ph§t liên tøc nhß v§y thì s¨ khôi phøc lÕi
tr§t tñ cüa tâm linh. DÑt khoát chuy®n ð¶i thì s¨ d tu h½n, tu là l§p lÕi sñ quân bình cüa nµi tâm cûng do dày công
ni®m Ph§t mà hình thành. Th½ con viªt g¥n hai trang gi¤y nhßng møc ðích không rõ r®t làm sao xây dñng ðß¶ng hß¾ng
tu h÷c cho ph¥n h°n ðßþc. Nªu mu¯n thñc hành nên dày công ni®m Ph§t thì ðÕi trí s¨ ðßþc thông khai, thì s¨ không
còn bở ngÞ trên ðß¶ng ðÕo næa. Trên ð¶i vÕn sñ sanh ra bởi chæ nhÑt không, chính hành giä không hành ðúng pháp,
tÕo loÕn cho chính mình, m¤t t¤t cä v¸ trí phát tri¬n cüa tâm linh, không khác gì ðang la làng trong bóng t¯i!
Kh± mà không hay tßởng mình biªt chæ mà khi viªt mµt lá th½ không xong! Chæ thì ð©p mà trí không sáng, tâm không
minh, ch½n tình không bµc phát, thiªu th§t thà r¤t khó tu. Ch¸ con cûng v§y, c¥n ni®m Ph§t cho ð«u may ra tñ cÑu!
Còn v« vi®c thß¶ng g£p Th¥y trong lúc công phu là m¶ äo chÑ không có sñ th§t. Mu¯n ðßþc g£p Th¥y thì phäi dày
công ni®m Ph§t mở trí khai tâm thì s¨ có duyên tß½ng ngµ cùng Th¥y mà tu.
Chúc con thanh t¸nh và minh xét nhæng gì Th¥y ðã viªt cho con.
Quí thß½ng
Lß½ng Sî H¢ng
V¿—N TH´ VÔ VI
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TÂM BAO DUNG

ÐIŒN TÂM ÓC THÔNG

Chân tâm khuyªn chuy¬n dung hòa
Châm tâm mở rµng s¡c na tß½i m¥u
Chân tâm ði¬n trø ni châu
Chân tâm tam thøc phóng thâu ðïnh ð¥u
Chân tâm vû trø b¡t c¥u
Chân tâm thanh nh© ngö h¥u chung nhau
Chân tâm xây dñng càng mau
Chân tâm c¯t giác ði vào càn khôn
Chân tâm thi«n ð¸nh rõ h°n
Chân tâm ð¸nh tïnh triªt ngôn am tß¶ng
Chân tâm ng÷c quí mùi hß½ng
Chân tâm t× töa tình thß½ng tÑ loài
Chân tâm nh§n thÑc trong ngoài
Chân tâm triªt lý h÷c hoài chß thiên
Chân tâm nguyên khí tñ nhiên
Chân tâm h°i chiªu dßÞng yên tinh th¥n
Chân tâm ngû tÕng chuy¬n dâng
Chân tâm nhân ð¡c h°ng ân Ph§t Tr¶i
Chân tâm ngµ pháp y l¶i
Chân tâm thành th§t ý kh½i thi®n lành
Chân tâm trí dÕ hành thanh
Chân tâm tri ð¡c ng÷n ngành thông linh
Chân tâm nhß bóng v¾i hình
Chân tâm ðång u¤n quan trình tri¬n khai
T± Th¥y mang n£ng van nài
Ho¢ng truy«n chánh pháp mong ai cûng thành
Kính bái,
Nguyn quang Vinh

Ði¬n thanh tiªt thü tÕo thành th½
Triªt ngôn ch½n lý chÆng th¶ ½
H÷a v¥n ¤n tích ch½n linh ký
Trñc giác tâm minh th§t b¤t ng¶
B¤t ng¶ quán th¸ ý thông
Nhæng ði«u trông th¤y tñ lòng biªt thôi
Huy«n vi ðâu có n±i trôi
– ngay nµi tß¾ng chuy¬n tôi y thi«n
TÑ sanh nguyên khí dính li«n
Tr¶i ban ð¤t dßÞng tri«n miên có hoài
VÕn linh nhân quä muôn loài
H¢ng ngàn Ñc kiªp bò nhoai thành ngß¶i
Cö cây vçn ðßþc t¯t tß½i
Th¤p sinh ð«u có nø cß¶i an nhiên
Nh½n hi«n luân lý ðÕo thiên
Thß½ng yêu tha thÑ thß¶ng yên hÕnh lành
HÕ mình h÷c höi hành thanh
Bao dung chân th§t ng÷n ngành quan viên
ÐÕo ð¶i hai l¯i t¸nh kiên
Am tß¶ng dûng mãnh th÷ niên chung hòa
Cu¯i cùng kªt cuµc thång hoa
Ði ðâu cûng giæ hà sa ðïnh ð¥u
Ho¢ng truy«n gi«ng m¯i c½ c¥u
Tr÷ng ðß¶ng giäi thoát h½n câu chúc tr¥n

Kính bái ,
Nguyn quang Vinh

H¿•NG TÂM C…U NGUYN
Cáo Tang
Chúng tôi xin ðßþc cáo-tang cùng quí chß ÐÕo-Hæu và xin quí chß ÐÕo-Hæu c¥u-nguy®n cho cha và ông
nµi chúng tôi là Ông Tr¸nh Quang Chß¾c v×a t×-tr¥n lúc 22 gi¶ ngày 13 tháng 02 nåm 2000 tÕi California,
hßởng th÷ 81 tu±i, s¾m ðßþc siêu-thång t¸nh-ðµ.
Tang-gia ð°ng kính bái,
Tr¸nh Quang Th¡ng,
Marie-Madeleine Tr¸nh,
Tr¸nh Quang Vi®t Alban,
Tr¸nh Thiên Tâm Diane

Tin-Bi®t Cha
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Cha ðã ði r°i ! Cha ðã ði !
Tay con không th¬ níu ôm ghì :
Cha ði l£ng-l¨ âm-th¥m quá
Không khóc mà sao l® ß¾t mi ...
Cha ðã ði r°i, con khóc cha ;
Tr¥n-gian thôi mãi v¡ng hình cha.
Làm sao c¥m ð£ng ðôi giòng l®
Vû-trø th¥m vang tiªng khóc cha ...
Con mu¯n cß¶i vui ðßa tin cha ;
M¡t không mu¯n khóc l® sao nhòa ...
C¥u xin t×-phø mau siêu-thoát,
S¾m tiªn v« n½i ch¯n ÐÕi-La.
Kính bi®t,
Trßởng-nam
Tr¸nh Quang Th¡ng.
∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝
H¿•NG TÂM C…U NGUYN
Xin bÕn ðÕo hß¾ng tâm c¥u nguy®n cho bà Nguyn Th¸ Chín, thân mçu cüa bÕn ðÕo Nguyn Th¸ Mµng
Thu, t× tr¥n ngày 15-02-2000 tÕi Nanterre, hßởng th÷ 82 tu±i.
Hµi Ái Hæu Vô Vi Pháp
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