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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 chièu 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) Ngày thÑ nhì cüa nåm 2000 là ngày vui nhÑt và tñ cho là thoát nÕn có phäi không ?
2) M÷i vi®c s¨ thâu ng¡n lÕi có hæu ích gì không ?
3) Lu§t nhân quä có hæu ích gì không ?
4) TÕi sao làm ngß¶i phäi cam kªt v¾i nhau nhiên h§u m¾i có hòa bình ?
5) TÕi sao tu hoài không th¤y tiªn ?
6) Hào khí cüa con ngß¶i không biên gi¾i tÕi sao ?
7) Sñ tham dâm do ðâu mà hình thành ?
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Montréal, 02-01-2000 3 : 35 AM
Höi : Ngày thÑ nhì cüa nåm 2000 là ngày vui nhÑt và tñ cho là thoát nÕn có phäi không ?
Ðáp : Thßa ngày thÑ hai cüa ð¥u nåm 2000 không khác gì m£t tr¶i b×ng sáng, m÷i ngß¶i
ð«u yên tâm phøc vø qu¥n sanh, tiªp tøc sáng tÕo nhu c¥u cüa th¸ trß¶ng, m÷i vi®c s¨
ðßþc ti®n lþi h½n, xóa bö sñ ngån cách lçn nhau, thñc hành nhanh chóng trong cuµc s¯ng
K® :

Ði®n nång kªt hþp tñ nhiên thành
Ði¬n gi¾i phân minh lÕi tiªn nhanh
Khai tri¬n muôn chi«u trong ch¯c lát
Thñc hành d giãi lÕi càng nhanh
Montréal, 03-01-2000 3 : 50 AM
Höi : M÷i vi®c s¨ thâu ng¡n lÕi có hæu ích gì không ?
Ðáp : Thßa vi®c l¾n s¨ làm thành nhö, vi®c nhö s¨ làm thành không. Thu§n ý Tr¶i mà tiªn
hóa ph¥n h°n d thÑc giác h½n, m÷i ngß¶i cùng tu cùng tiªn
K® :

Nguyên lý thâm sâu chÆng có phi«n
Ði®n nång t°n tÕi chuy¬n giao li«n
Thông hành giao cäm qui gi«ng m¯i
Ð½n giän thông thß½ng chÆng có phi«n
Montréal, 04-01-2000 6 : 40 AM
Höi : Lu§t nhân quä có hæu ích gì không ?
Ðáp : Thßa có lu§t nhân quä có tñu có tan, có thành có bÕi tùy theo lúc khởi ði¬m t¯t
x¤u tùy duyên trþ hành
K® :

Duyên lành ðÕt pháp tñ phân ranh
Thª thái nhân tình giäi quyªt nhanh
Thành tñu do tâm tu tñ ðÕt
Hành trình ch½n chánh tñ phân hành
Montréal, 05-01-2000 8 : 45 AM
Höi : TÕi sao làm ngß¶i phäi cam kªt v¾i nhau nhiên h§u m¾i có hòa bình ?
Ðáp : Thßa loài ngß¶i có thiên tính c¥n hþp nhÑt v¾i cõi thanh nh© thì tâm thÑc m¾i dÑt
khoát tiªn hóa nhanh h½n. Ngß¶i tu c¥n dÑt khoát thì ph¥n h°n m¾i ðßþc thanh nh© r¶i
khöi th¬ xác tham dâm mà tiªn hóa t¯t
K® :

Phân minh ð¶i ðÕo thÑc tâm tu
Giäi töa phi«n ßu, tñ giäi mù
Trí tu® không ng×ng trong tu® giác
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Thâm tình Tr¶i Ð¤t giäi thân tù
Montréal, 06-01-2000 7 : 15 AM
Höi : TÕi sao tu hoài không th¤y tiªn ?
Ðáp : Thßa tu hoài không th¤y tiªn là vì lòng tham nhi«u h½n tu thì lúc nào cûng không th¤y
tiªn
K® :

Duyên Tr¶i có sÇn trí không tu
Ch§m chÕp dây dßa tñ tÕo mù
DÑt khoát thñc hành tâm ðÕt ðÕo
So ðo lña ch÷n vçn còn ngu
Montréal, 07-01-2000 5 : 00 AM
Höi : Hào khí cüa con ngß¶i không biên gi¾i tÕi sao ?
Ðáp : Thßa hào khí liên h® v¾i vû trø hòa tiªn tròn tr¸a không biên gi¾i, thñc hành không
không gian và th¶i gian, ði¬n gi¾i lúc nào cûng s¯ng ðµng cä. Ð¯i v¾i ngß¶i tu chánh
pháp d¤n thân ðµ ð¶i v¾i ni«m tin không biên gi¾i lúc nào cûng mong s¾m ðÕt ðßþc sñ
hoà bình và minh chánh
K® :

Hu® tâm phát tri¬n ý tâm minh
Trí ý phân minh rõ tiªn trình
Bình ðÆng giao liên không lþi døng
Trí tâm thanh t¸nh rõ hành trình
Las Vegas, 09-01-2000 7 : 40 AM
Höi : Sñ tham dâm do ðâu mà hình thành ?
Dáp : Thßa sñ tham dâm do sñ mong mu¯n lâu ngày biªn thành t§p quán tham dâm r¤t
khó sØa tÕo thành nghi®p lñc
K® :

Nghi®p lñc cu¯n lôi khó tri¬n hành
Ðµng tâm gây loÕn khó phân rành
Ði«u lành không có vì tham mu¯n
Khó kh± nh÷c thân lúc trßởng thành
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TH¿ T» LAI VÃNG
V N, ngày 19.11.1999
Kính thßa ÐÑc Th¥y,
Hôm nay con làm phi«n ÐÑc Th¥y, giúp con giäi ðáp : con có ðÑa con tên T, sinh nåm 19... Nó
theo dì nó tu thi«n t× 1990 ðªn 1992. Dì nó ðI nß¾c ngoài r°i nó tñ ng°i thi«n mµt mình. Nåm
1993, nó k¬ cho em nó (tên Th) nghe : có mµt ðêm, có mµt cøc lØa to nh§p t× ð¥u xu¯ng. R°i vài
hôm sau, nó t§p thi«n xong, nó nói : má ½i, con mu¯n thành Ph§t. R°i nó không ån c½m, nó l¤y cü
s¡n ån, b¸ sình bøng. Vài ngày sau nó phát ðiên, nó ðÑng ngoài sân ðßa hai tay chï lên tr¶i chï
xu¯ng ð¤t. Con dçn nó ði th¥y bà nói là có ngß¶i ta theo, r°i dÕy con cúng mà vçn chßa hªt. Con
dçn nó ði bác sî th¥n kinh tr¸ hªt b®nh. Nåm 1994, nó b®nh lÕi; l¥n này nó r¤t là dæ, ð§p phá ð°
ðÕt trong nhà. Nh¶ ngß¶i ta gi¾i thi®u, con ðßa nó lên nhà thu½ng th¥n kinh Biên Hòa. Khi b®nh
nó b¾t, bác sî kêu con rß¾c nó v«. Nhßng nØa ðêm nó mở cØa ði su¯t ðêm, con theo nó riªt ch¸u
hªt n±i, ðem lên gởi lÕi nhà thß½ng. Con ðau bu°n quá, và con còn hai ðÑa næa, tên Th và H .
Con và Th ði tìm ðÕo và g£p bÕn ðÕo tên Cô Ba N, r¤t t¯t, dìu d¡t hai m© con trên con ðß¶ng tu
pháp Vô Vi t× nåm 1995 ðªn nay, m²i ðêm con ng°i thi«n, c¥u nguy®n cho T phøc h°i trí nh¾ và
tu thi«n trở lÕi, ðªn nay sao chßa có kªt quä, xin ÐÑc Th¥y, chï dÕy con cách nào ð¬ T hªt b®nh,
cho gia ðình yên ±n mà tu.
Còn ph¥n con, ðêm ðêm ng°i thi«n v¾i Th nghe Th¥y giäng, nói ng°i gi¶ tý t¯t. Con và Th ráng
thÑc d§y, ng°i thi«n. Ban ð¥u ðßþc 1 tiªng, sau ðßþc mµt tiªng rßởi . Nhßng sau xß½ng khu con b¸
ê ê . Con m¾i höi Cô Ba N, thì cô Ba nói con mu¯n mở ch± chæ A. Con xin Th¥y giäng dÕy cho
con biªt.
Con xin d×ng bút. Con viªt th½ có thiªu sót, xin ÐÑc Th¥y, tha thÑ cho con. Con kính chúc Th¥y
an khang, cÑu ðµ chúng sanh. Kính lÕy Th¥y ba lÕy .
Con,
TTH
---------------------Atlantic City ngày 26/12/99
Th H,
Th¥y vui nh§n ðßþc th½ con ð« ngày 19 tháng 11 nåm 1999, ðßþc biªt con mu¯n thñc hành Pháp
Lý Vô Vi Khoa H÷c Huy«n Bí Ph§t Pháp ð¬ tñ sØa tiªn và tñ cÑø Trß¾c hªt c¥n hi¬u rõ v¸ trí cüa
chính mình ðang liên h® cùng Tr¶i Ð¤t trong cuµc s¯ng tÕm bþ, cu¯i cùng cûng s¨ buông thä t¤t
cä, r°i ra ði v¾i hai bàn tay không. Ý thÑc rõ ràng sñ ðªn và ði cüa tâm linh, ph¥n h°n ðã ðªn t×
không gi¾i và s¨ ra ði v¾i hai bàn tay không. Biªt v§y mà vçn cu¯ng cu°ng lo âu nhæng sñ không
c¥n thiªt. Mãi hß¾ng ngoÕi, ðành quên ði nghi®p lñc cüa chính mình.
Tr¶i sanh bµ rång phøc vø cho bµ ruµt, nhßng hß¾ng v« thích kh¦u nhai nu¯t không kÛ, hÕi bµ
ruµt và c½ tÕng làm b¤t ±n, th¥n kinh loÕn xÕ, tâm trí b¤t hòa, ði¬n nång tâm thân b¤t giao, không
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ån không ngü, loÕn thuyªt hung hång, m¤t tr§t tñ. Mu¯n khôi phøc bình thß¶ng thì phäi co lßÞi
rång k« rång, ý ni®m Nam Mô A Di Ðà Ph§t tái h°i ch¤n ðµng cüa nguyên lý cüa Càn Khôn Vû
Trø, hµi tø sñ thanh nh© thay vì n£ng trßþc.
Phß½ng pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa H÷c Huy«n Bí Ph§t Pháp phäi thñc hành nguyên lý Nam Mô A
Di Ðà Ph§t chÑ không phäi nh¶ sñ phù hµ cüa Tr¶i Ph§t mà không ch¸u hành tri¬n nµi tâm, thì chï
b¸ trßþc ði¬n xâm nh§p th¥n kinh kh¯i óc, làm nhæng ði«u không minh chánh và thñc hi®n tham
døc, u¤t khí càng ngày càng gia tång, tÕo kh± cho chính mình, ðó là b®nh nan y . V¾i pháp lý Vô
Vi là phäi thñc hành tñ cÑu, t× n£ng trßþc tiªn t¾i sñ thanh nh©, t× t¯i tåm ði t¾i sáng su¯t và tñ
dÑt khoát và buông bö sñ tranh ch¤p không c¥n thiªt. Trì ni®m Ph§t tñ ðÕt t¾i sñ thanh t¸nh ði¬n
nång sÇn có, hòa hþp v¾i Càn Khôn Vû Trø Quang. Ai ai cûng có mµt th¬ xác siêu cüa Ð¤ng Toàn
Nång c¤u thành, th¥n kinh kh¯i óc và tay chân ð«u có th¥n kinh liên h® ch£t ch¨ và nghi®p lñc lúc
nào cûng ¦n tàng trong kh¯i óc và nµi tâm, tùy theo lu§t nhân quä t× kiªp trß¾c ðã hình thành, tùy
duyên mà tiªn hóa . H°n là chü cüa th¬ xác liên h® v¾i Tr¶i Ph§t, thành tâm tu sØa và thành tâm
hß¾ng v« Tr¶i Ph§t tñ sØa tâm thân thì s¨ thành ðÕt.
Xß½ng khu ê ê, c¥n hành pháp luân thß¶ng chuy¬n thì ð¯c mÕch s¨ ðßþc thông, b®nh ðau xß½ng
s¯ng s¨ dÑt khoát, tâm th§n tß½ng giao, s¨ có gi¤c ngû ngon, th¥n kinh s¨ ±n ð¸nh.
Gi¶ tý là gi¶ thông khai cüa Tr¶i Ð¤t liên h® v¾i th¬ xác cüa loài ngß¶i, nguyên khí cüa Tr¶i Ð¤t
r¤t quan tr÷ng. C¥n thñc hành ðúng pháp thì s¨ ðßþc bình an. Chúc con và gia ðình vui khöe .
Quí thß½ng
Lß½ng Sî H¢ng.

VÔ VI VÒNG QUANH THŠ GI•I

ÐºC TH…Y ÐŠN MELBOURNE
Mµt ngày n¡ng d¸u cüa mùa hè, hµi trß¶ng Candelles thuµc phía b¡c thành ph¯ Melbourne tßng
b×ng rµn rã v¾i sñ hi®n di®n cüa khoäng 150 bÕn ðÕo t× các n½i trên nß¾c Úc qui tø v« ðây ðón
m×ng ÐÑc Th¥Ü Ngoài bÕn ðÕo Úc Châu, chúng tôi còn th¤y sñ hi®n di®n cüa mµt bÕn ðÕo MÛ,
ðó là anh Ðoàn Phß¾c Lµc. M÷i ngß¶i v¾i t¤m lòng thành ðang nô nÑc hß¾ng v« sñ tái ngµ v¾i
ÐÑc Th¥y sau nhæng chu²i ngày mong ðþi . Anh Lßu Hæu, hµi trßởng HAHVV Victoria cùng v¾i
mµt s¯ bÕn ðÕo trë n½i ðây chu¦n b¸ tiªp ðón ÐÑc Th¥Ü
Gi¶ phút mong ðþi ðã ðªn, ÐÑc Th¥y bß¾c vào hµi trß¶ng v¾i mµt dáng d¤p hài hòa tràn ð¥y
thanh quang ðin lành ban b¯ cho toàn th¬ hµi trß¶ng. T¤t cä bÕn ðÕo ðang hß¾ng tâm ðänh l
ÐÑc Th¥y, v¾i t¤m lòng kính yêu trìu mªn gởi ðªn v¸ Cha Già su¯t ði ðã t§n tøy hy sinh dìu d¡t
ðàn con.
Mở ð¥u ch¸ PhÕm Th¸ Tranh, ðÕi di®n cho toàn th¬ bÕn ðÕo hi®n di®n bày tö cäm tßởng cüa ch¸
ð°ng th¶i kính dâng lên ÐÑc Th¥y lòng kính thß½ng cüa bÕn ðÕo Úc Châu, cûng nhß cüa toàn th¬
bÕn ðÕo Vô Vi trên thª gi¾i: ch¸ cûng ðã nh¡c qua s½ lßþc quá trình ho¢ng pháp và lòng thß½ng
yêu cüa ÐÑc Th¥y ðã dành cho Úc Châu nhß sau:
5
Tu¥n Báo Phát Tri¬n Ði¬n Nång s¯ 244

Nåm 1983, ÐÑc Th¥y viªng thåm Úc Châu l¥n ð¥u tiên. Nåm 1986 khóa A Di Ðà ðßþc mở ra ở
Melbourne. Kª tiªp 1993 v¾i khóa T¸nh Kh¦u vv....và ðªn nay Vô Vi dß¾i sñ hß¾ng dçn cüa ÐÑc
Th¥y ðã chuy¬n mình ði vào mÕng lß¾i truy«n thông Internet ð¬ bÕn ðÕo kh¡p nåm châu có tài
li®u tu h÷c ð¥y ðü nhanh chóng h¢ng tu¥n qua tu¥n báo LED và nay là tu¥n báo Phát Tri¬n Ði®n
Nång. Ngoài ra Ngß¶i cûng ðem ðÕo vào ði mµt cách thiªt thñc qua các bu±i thi«n ca ðßþc t±
chÑc l¥n lßþt tÕi ÐÑc, Pháp, MÛ, Úc Châu nåm 1998 và g¥n ðây nh¤t là thi«n ca "Anh và Tôi" tÕi
Toronto, Canada, mong m÷i ngß¶i s¾m thÑc tâm, trở v« con ðß¶ng ðÕo lo tu sØa chính bän thân
mình.
M£c dù tu±i cüa ÐÑc Th¥y m²i ngày m²i cao, Ngß¶i cûng không quän ngÕi khó khån ði thåm
viªng các ti¬u bang Úc Châu và may m¡n tình c¶ ðã ch÷n hai mänh ð¤t nhö khoäng hai mçu vùng
Tolga, thuµc thành ph¯ Cairns ð¬ dñ trù xây dñng thi«n vi®n Qu¯c Tª cho cµng ð°ng Vô Vi .
Nhßng sñ v§n ðµng này tiªn hành quá ch§m chÕp, và nay v¾i nhu c¥u phát tri¬n m²i ngày mµt
l¾n mÕnh cüa cµng ð°ng Vô Vi trên thª gi¾i, mänh ð¤t nói trên không còn thích hþp næa. Duyên
lành lÕi ðªn nåm 1998, ÐÑc Th¥y ðã tìm ðßþc mµt vùng ð¤t thích hþp h½n và Ngß¶i ðã gi¾i
thi®u cho toàn th¬ bÕn ðÕo Vô Vi ngay trong ðÕi hµi Hùng Vî Giao Liên. Ðó là mµt khu ð¤t thuµc
phía nam thành ph¯ Cairns rµng 35 mçu có nhi«u ßu ði¬m v« thiên nhiên và ti®n cho vi®c di
chuy¬n vì n¢m trên trøc lµ lßu thông. œy Ban V§n Ðµng Xây C¤t Thi«n Vi®n Vô Vi Qu¯c Tª ðßþc
thành l§p ð¬ thñc hi®n ð° án qui mô g°m mµt giäng ðß¶ng t× 700 t¾i 1000 ch² ng°i và 100 ð½n
v¸ gia cß giúp các bÕn ðÕo Úc Châu cûng nhß bÕn ðÕo Vô Vi trên thª gi¾i có th¬ v« ðây tînh tâm
tu h÷c. ÐÑc Th¥y ðã khuyên nhü:

Thi«n vi®n n½i tâm b¾ bÕn hi«n
Thành tâm tu luy®n phß¾c tri«n miên
Minh tâm kiªn tánh là ði«u giác
VÕn v§t qui nguyên th¤u di®u huy«n.
Nhân d¸p này, ÐÑc Th¥y ðã nh¤n mÕnh trong nåm 2000 này, chúng ta ðã vßþt qua ðßþc nhæng
ðau kh±, m¾i có sñ hi®n di®n ngày hôm nay . Ngß¶i nh¡c chúng ta phäi luôn luôn rèn luy®n ðÕo
ðÑc tñ tu tñ tiªn kªt hþp thành mµt kh¯i ðoàn kªt l¾n mÕnh c¯ xây dñng bình ðÆng m¾i th¤y ðßþc
sñ m¥u nhi®m cüa Vô Vi . M÷i ngß¶i nên hi¬u Vô Vi không phøc vø cho mµt cá nhân, không làm
riêng cho mµt ai mà Vô Vi ðang phøc vø cho t¤t cä m÷i ngß¶i hôm nay và mai sau .
M÷i ngß¶i ð«u s¯ng bình ðÆng, cùng thở chung mµt b¥u không khí và cùng hßởng mµt ngu°n ánh
sáng t× Nhñt Quang Ph§t, Nguy®t Quang Ph§t. Phäi hi¬u nguyên lý cüa Tr¶i Ð¤t mà s¯ng, mà thở
ð¬ theo k¸p ðà tiªn hóa cüa nhân loÕ¸ ÐÑc Th¥y mu¯n m÷i vi®c ðßþc sáng tö ð¬ bÕn ðÕo không
còn b§n tâm, t¤t cä phäi chung lo xây dñng thi«n vi®n qu¯c tª và làng Vô Vi giúp cho công vi®c
ðßþc tiªn hành mµt cách ð°ng nh¤t t¯t ð©p, ðem lÕi sñ ích lþi chung cho m÷i ngß¶i. Qua bÑc th½
cüa ÐÑc Th¥y gởi cho ch¸ PhÕm Th¸ Tranh, ðßþc ch¸ Bích Liu Wan ð÷c lÕi cho m÷i ngßời cùng
nghe nhß sau:
Monaco, ngày 14/1/1999
Tranh con,
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Nhi«u nåm trß¾c, trong lúc Th¥y cùng ch¸ Phß½ng ghé thåm Cairns, ðã có d¸p ði xem ð¤t và ðã
ch÷n khu ð¤t L, Griffith, Tolga làm thi«n vi®n Vô Vi tÕi Úc Châu . Nay Th¥y nghi®m th¤y vùng ð¤t
này nhi«u gió bão, nhi«u sß½ng mù và mßa, ít cây c¯i trên cao, ð¸a lþi không thu§n ti®n cho mµt
dñ án phát tri¬n thi«n vi®n lâu dài tÕi ðây . Con nên giúp Th¥y và các bÕn ðÕo, lo bán miªng ð¤t
này ð¬ d°n công sÑc và tài lñc cüa t¤t cä bÕn ðÕo b¯n phß½ng v« miªng ð¤t khác; có ð¸a thª xanh
tß½i, khí h§u b¾t ¦m th¤p h½n. Tß½ng lai bÕn ðÕo có ðªn ðây cûng s¨ tránh ðßþc b®nh ðä th¤p
nhß n½i ¦m th¤p kia . N½i này có th¬ trở thành mµt th¡ng cänh ð©p vì có su¯i và cây c¯i xanh, nªu
con cùng các bÕn ðÕo chung sÑc hþp tác. Nay Th¥y ðã ð« ngh¸ VOVI Charitable Trust ðÑng ra lo
thü tøc hþp pháp và nghiên cÑu kª hoÕch phát tri¬n thi«n vi®n VôVi tÕi Úc Châu trong tß½ng lai .
Ð¸a chï m¾i cüa khu ð¤t ðßþc ch÷n làm thi«n vi®n Úc Châu là: L 2 Bruce Highway, Deeral,
Queensland 4871.
Con nên lßu ý h² trþ vi®c làm hæu ích cho chung. Ðây là c½ hµi ð¬ con cùng các bÕn ðÕo tÕo
thêm hÕnh ðÑc và buông bö nghi®p tâm.

Duyên lành tÕo dñng cho chung
Hþp tác dñng xây giúp mµt vùng
Xây dñng thành hình duyên t¯t ð©p
Ðµ tha tu tiªn khöe bao dung
Quí thß½ng,
Lß½ng Sî H¢ng.
Nhân d¸p n¥y ch¸ Tranh ðã bày tö cäm tßởng và ðã hÑa trß¾c ÐÑc Th¥y cûng nhß toàn th¬ hµi
trß¶ng, ch¸ nguy®n chung lßng ð¤u c§t ð¬ lo cho ðÕi sñ chung và s¨ giäi töa m÷i hi¬u l¥m trên
nguyên t¡c chuy®n l¾n làm nhö, chuy®n nhö bö qua; kh¤n nguy®n Tr¶i Cao ðßþc thành công
trong vi®c xây dñng thi«n vi®n.
ÐÑc Th¥y ðã nh¡n nhü thêm: "R¤t quý khi thành tâm phøc vø; m÷i chuy®n nói d nhßng làm r¤t
khó. ÐÑc Th¥y ðã nói : "m²i khi có cái gì m¾i là luôn luôn có sñ hi¬u l¥m; cho nên phäi hi¬u th¤u
chi«u sâu cüa ÐÕo Pháp và nên hþp tác ð¬ xây dñng c½ sở tâm linh chung cho tß½ng lai".
Ch¸ Khßu Th¸ Ph¦m và anh Lßu Qu¯c Trß¶ng, ðÕi di®n œy Ban V§n Ðµng Xây Dñng Thi«n Vi®n
Vô Vi Qu¯c Tª và Làng Vô Vi tÕi Cairns ðã l¥n lßþt trình bày sñ tiªn trình cüa công tác xây dñng
thi«n vi®n. Nhi«u bÕn ðÕo ðã tìm hi¬u thêm qua nhæng câu höi ðßþc ð£t ra v¾i anh ch¸. Anh Ch¸
còn cho biªt UBXDTV là mµt Hµi Hþp Pháp v¾i nhæng ð£c min dành cho Hµi T× Thi®n ðßþc
ch¤p thu§n bởi Sở Thuª Liên Bang; do ðó c½ ð° tâm linh mà bÕn ðÕo hß¾ng tâm xây dñng s¨ là
cüa chung cho cµng ð°ng Vô V¸ C½ ð° tâm linh này n¢m trên mµt vùng ð¤t rµng rãi v¾i r×ng vàng
bi¬n bÕc; v¾i nhæng g² quý, v¾i kÏ hoa d¸ thäo mà Linh Chi Thäo là mµt th¥n dßþc hiªm quý.
Thi«n vi®n dña vào r£ng núi r¤t cao nhß bÑc trßng thành væng ch¡c và xa xa là hai dòng sông giao
lßu ð¬ nß¾c sông ð± ra cØa bi¬n, tÕo cho vùng ð¤t lành ðßþc thêm hài hòa .
Sau ðó, ÐÑc Th¥y dành th¶i gian cho chß½ng trình v¤n ðÕo . Dß¾i sñ hß¾ng dçn khéo léo và tr§t
tñ cüa hai MC Tr¥n Häi Tân và Bích Liu Wan, bÕn ðÕo ðã có d¸p ðä thông nhæng th¡c m¡c và
nhæng ¤n chÑng trên con ðß¶ng tu t§p PLVVKHHBPP. Cu¯i cùng là chß½ng trình vån ngh® v¾i sñ
hß¾ng dçn cüa ch¸ Kim Thanh, anh Nguyn Trung Hiªu ðã ngâm bài th½ Chúc Th÷ ÐÑc Th¥y tÕo
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xúc ðµng cho m÷i ngß¶i Anh Thu¥n, ch¸ Thäo, chü reception ðã phøc vø bæa ån chi«u cho ÐÑc
Th¥y và t¤t cä bÕn ðÕo mµt cách t¯t ð©p. Chi«u hè nåm nay, Melbourne chúng con ðã ðßþc hân
hoan tiªp ðón ÐÑc Th¥Ü Sñ dÕy d² cüa ÐÑc Th¥y là hành trang cüa chúng con trên bß¾c ðß¶ng tu
h÷c. Chúng con luôn luôn ghi nh¾ công ½n cüa ÐÑc Th¥y và nguy®n c¯ g¡ng tu sØa tâm thân ngày
mµt thanh nh©.
Nam Mô A Di Ðà Ph§t, VÕn V§t Thái Bình.
Viªt trong ngày hÕnh ngµ ÐÑc Th¥y, 20/2/2000
Thái H°ng Phß½ng Trang
Ð¸a chï liên lÕc: TVVVQT Cairns
PO BOX 197 Sunshine
Victoria 3020, Australia

Câu Höi: G¥n ðây có mµt s¯ ít bÕn ðÕo Úc Châu mu¯n xin Th¥y l§p thêm mµt thi«n vi®n hay thi«n
ðß¶ng cho riêng bÕn ðÕo Úc Châu trên miªng ð¤t cû, bên cÕnh anh ch¸ Bùi Ðông Phß½ng tÕi
Tolga Xin Th¥y cho biªt ý kiªn?
Ðáp: Theo tôi nh§n th¤y, Thi«n Vi®n Qu¯c Tª hay Làng Vô Vi Qu¯c Tª là mµt công tác r¤t quan
tr÷ng, là mµt c½ hµi và vinh dñ cho bÕn ðÕo Úc Châu ðóng góp công ðÑc cüa mình, phát tri¬n
ðÕo pháp. Do ðó, tôi nh§n th¤y vi®c xây dñng Làng Vô Vi cho cµng ð°ng Vô Vi Qu¯c Tª trong ðó
có Úc Châu, là vi®c t¯i c¥n thiªt phäi chung sÑc, hþp tác, giäi quyªt trß¾c tiên. Tôi kêu g÷i toàn
th¬ bÕn ðÕo Úc Châu phäi c¥n t§p trung tài lñc, v§t lñc và nhân lñc, ðóng góp cho œy Ban Xây
Dñng Làng Vô Vi, hoàn thành công tác c¥n thiªt này trß¾c tiên. Sau khi Làng Vô Vi hoàn t¤t, nªu
xét th¤y c¥n thiªt cho nhu c¥u tu h÷c cüa các bÕn này, thì lúc ðó tôi m¾i có th¬ h± trþ thêm và
chÑng tâm cho vi®c làm cüa các bÕn ðÕo này .

Nguyên lý thñc hành trong thÑc giác
B«n tâm væng chí tñ chuy¬n sang
ÐÕo lành sÇn có ta rµng mở
Hþp tác chung vui hßởng Tr¶i ban.
Kính bái,
Lß½ng Sî H¢ng,

Thông Báo cüa Hµi Ái Hæu Vô vi NSW
V/v Khóa s¯ng chung v¾i ÐÑc Th¥y ngày 21-24/4/2000
Hµi Ái Hæu Vô Vi Ti¬u Bang NSW xin trân tr÷ng thông báo ðªn các bÕn ðÕo và thân hæu. Hµi s¨
t± chÑc mµt khóa S¯ng Chung v¾i sñ hi®n di®n cùng ÐÑc Th¥y vào d¸p l Phøc Sinh (Easter) nåm
2000.
• Th¶i gian: t× thÑ Sáu 21/4/2000 ðªn thÑ Hai 24/4/2000 (b¯n ngày).
• Ð¸a ði¬m: Myuna Bay (cách Sydney khoäng 150 Km v« hß¾ng B¡c).
• Chi phí: $160./ ngß¶i bao g°m ån ở và các trò ch½i sinh hoÕt (trë em dß¾i 4 tu±i ðßþc min).
• Phß½ng ti®n di chuy¬n: xe bus, xe lØa ho£c xe riêng.
• Ghi tên: t× nay cho ðªn hªt ngày Chü Nhñt 2/4/2000.
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Mu¯n biªt thêm chi tiªt ho£c ð¬ ghi tên, xin liên lÕc các s¯ ði®n thoÕi sau:
• Võ Tiªn Dûng 0413 065 687
• Tr¥n Minh 0411 277 474
• Thái Phúc Häi 9610 1619 ho£c 0403 013 466
T.M Võ Tiªn Dûng
Hµi Trßởng HAHVV/NSW
THÔNG BÁO CœA VÔVI LED MULTIMEDIA
Chúng tôi dñ ð¸nh phát hành 2 cu¯n CD Ch½n Kinh 4 & 5 trong nåm nay ngoài cu¯n CD Thanh
T¸nh (nhân d¸p Ðõi Hµi Vô Vi tháng 7 - 2000 s¡p t¾i). V§y nªu quý bÕn ðÕo nào mu¯n phát tâm ¤n
t¯ng phí t±ng khoäng 3$/cu¯n có th¬ gØi thÆng v« VoVi Led Multimedia ho£c gØi cho HAHVV ð¸a
phß½ng ð¬ ðßþc tr× thuª và yêu c¥u HAHVV ð¸a phß½ng chuy¬n cho VoViLed Multimedia ð¬ ¤n
t¯ng CD Ch½n Kinh.
S¯ lßþng CD ðßþc in ra s¨ tùy khä nång tài chánh có ðßþc và CD phát hành s¨ min phí .
VôVi Led Multimedia
2922 Jolicoeur St.
Montreal - Qc - H4E 1Z3
Canada
TIN TºC QUAN TRšNG CœA UBTCÐH THANH T˜NH THÁNG 7 NÅM 2000 tÕi PRAGUE
Còn h½n 4 tháng næa là ÐÕi Hµi BTC chúng tôi có höi ðßþc cho BÐ mu¯n ði tham dñ nhß sau:
Hãng American West Travel do hãng Czech Airlines gi¾i thi®u nhæng giá ti«n sau ðây v« vé máy
bay:
Dùng code name : Vo-Vi Group
Vé mua trong HIGH Season (T× ngày 18 tháng 6 ðªn 15 tháng 8)
All prices include taxes and are based on a round-trip from the following
US city to PRAGUE:
(1) Washington Dulles - 792 USD
(2) Newark - 770 USD
(3) Boston - 802 USD
(4) Portland - 1030 USD
(5) SFO - 1012 USD
(6) LAX - 1015 USD
(7) Houston or Dallas: 926 USD
(8) San Diego: 1050 USD
(9) Tampa or Orlando: 872 USD
Xin quý bÕn ðÕo lßu ý:
(1) Non-stop flight via Continental Airlines t× US City ðªn Newark
(2) Non-stop flight from Newark to Prague via Czech Airlines
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(3) Giá vé có th¬ ð¡t h½n 10 -20 USD nªu hÕng vé rë ti«n không còn,
ho£c ði nh¢m ngày week-end v..v...
(4) Vì tháng 7 là mua cao ði¬m du l¸ch xin quý bÕn ðÕo mua vé s¾m ð¬ còn
có ch²
(5) Nªu quý bÕn ðÕo ði mµt lµ trình gi¯ng nhau và group 15 ngß¶i thì có
th¬ ðßþc thêm Group discount.
Xin liên lÕc:
American West Travel
1247 Lincoln Boulevard
Santa Monica, CA 90401
Tel (toll free) 1-877-507-7381 or (310) 451-8724
Fax (310) 451-9193
Travel Agent: Mr Joseph
Quý bÕn ðÕo ở xa có th¬ nh¶ bÕn ðÕo ð¸a phß½ng ở Los Angeles,
Ho£c ông H° Hu® (Tel 909-624-3125 ho£c email hueho@ibm.net) ðªn t§n
n½i l¤y vé máy bay sau khi ðã làm reservation v¾i Travel Agency và gØi
personal check v« ông Hu® ð¬ trä ti«n vé máy bay.
T× Newark m²i ngày có 1 chuyªn ði và v« trong mùa hè
T× Montreal hay Toronto bÕn ðÕo có th¬ mua vé ði thÆng ðªn Prague v¾i giá khoäng 568$US (850$CAD
g°m cä thuª) nªu quý bÕn ðÕo ði chung có th¬ rë h½n .
T× Montreal chï có 2 chuyªn 1 tu¥n vào ngày thÑ 3 và thÑ 5 t× Montreal và v« ðªn Montreal , còn Toronto
thì có 3 chuyªn thÑ 3 thÑ 5 và thÑ 7 .
Nªu ði cùng chung chuyªn cÑ 15 ngß¶i ðßþc 1 vé min phí .
Thành th§t cäm ½n sñ lßu ý cüa quý bÕn ðÕo.
UBTCÐH
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Khóa S¯ng Chung tÕi Myuna Bay Centre, ti¬u bang New South Wales
T×: 21/4/2000 ðªn 24/4/2000

H÷ và tên:

Tu±i:

Nam

NØ

Ð¸a chï :
Ti¬u bang

S¯ vùng

Ði®n thoÕi:

Email:

Mu¯n ðßþc chung phòng v¾i:
H÷ và tên nhæng ngß¶i nhà cùng ði:
H÷ và tên

Tu±i

Phái

L® phí ðính kèm:

Mu¯n ðßþc

chung phòng v¾i

ðóng cho

C½m
chay m£n

ngß¶i.

(Giá bi¬u tham dñ cho 4 ngày là $A 160.00 - Tr× trë em dß¾i 4 tu±i ðßþc min phí)
Xin ban t± chÑc s¡p xªp

ngày trß¾c khóa s¯ng chung /

Phß½ng ti®n di chuy¬n ðªn trung tâm b¢ng

xe h½i,

ngày sau khóa s¯ng chung.
xe công cµng /

Nªu ði theo nhóm: tên trß ng nhóm

ði theo nhóm.

tÕi

C¥n ðßa ðón t× phi trß¶ng: Ngày gi¶ ðªn
S¯ chuyªn bay

Hãng hàng không

Nhæng ði«u ki®n y tª cá nhân, bÕn c¥n ban t± chÑc lßu ý:

Xin gØi phiªu ghi danh v« cho ch¸ Alice Thái (ch¸ Dung) theo ð¸a chï ban t± chÑc, hÕn chót ghi
danh: 02/04/2000. Trung tâm gi¾i hÕn chï cho 160 ngß¶i tham dñ, yêu c¥u quý bÕn ðÕo ghi
danh s¾m.

Ký tên

Ngày:
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Khóa S¯ng Chung tÕi MYUNA Bay
Sport and Recreation Centre
Dora Creek NSW 2264
Phone: (049) 733-301

Ban t± chÑc: Tr¥n Minh & Thái Phúc Häi
32 Ryder RD
Greenfield Park NSW
Phone: (02) 96101619 / 0403013466
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