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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) Sñ hi®n di®n cüa m÷i sñ vi®c ð«u có gi¾i hÕn tÕi sao ?
2) Ánh sáng cûng b¸ gi¾i hÕn tÕi sao ?
3) Hóa hóa sanh sanh, sanh sanh hóa hóa tùy theo khä nång sÆn có mà hành tÕi sao ?
4) Mßu mô lß¶ng gÕt bÕn ðÕo có b¸ lu§t nhân quä v¥y xéo lß½ng tâm hay không ?
5) Tình xa cho cách m¤y thành tâm hß¾ng thßþng cûng có th¬ liên lÕc ðßþc không ?
6) Trñc giác khai tri¬n t¾i mÑc nào m¾i thôi ?
7) Lß½ng tri cüa loài ngß¶i có b¸ gi¾i hÕn không ?
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1) Melbourne, 9-4-2000 3:02 AM
Höi: Sñ hi®n di®n cüa m÷i sñ vi®c ð«u có gi¾i hÕn tÕi sao ?
Ðáp: Thßa sñ hi®n di®n cüa m÷i sñ vi®c ð«u gi¾i hÕn tÕi vì
ð¸nh lu§t sanh trø hoÕi di®t tiªn hóa trong tr§t tñ cüa Tr¶i ð¤t
nhß v§y là nhß v§y không th¬ tri¬n hÕn theo ý mu¯n ðßþc
2) Sydney, 10-4-2000 2:10 AM

Höi: Ánh sáng cûng b¸ gi¾i hÕn tÕi sao ?
Ðáp: Thßa ánh sáng quang chiªu bởi sñ di ðµng cüa quä ð¸a
c¥u
3) Sydney, 11-4-2000 12: 45 AM

Höi: Hóa hóa sanh sanh, sanh sanh hóa hóa tùy theo khä
nång sÇn có mà hành tÕi sao ?
Ðáp: Thßa sÑc s¯ng vçn vß½n lên theo khä nång sÇn có; côn
trùng vÕn v§t cûng là mµt cuµc s¯ng tùy theo khä nång sÇn có
4) Sydney, 12-4-2000 6:20 AM

Höi: Mßu mô lß¶ng gÕt bÕn ðÕo có b¸ lu§t nhân quä v¥y xéo
lß½ng tâm hay không ?
Ðáp: Thßa lu§t nhân quä là lu§t cüa Tr¶i ð¤t hình thành
không sao tránh khöi ðßþc
5) Sydney, 13-4-2000 1:50 AM

Höi: Tình xa cho cách m¤y thành tâm hß¾ng thßþng cûng có
th¬ liên lÕc ðßþc không ?
Ðáp: Thßa thành tâm hß¾ng thßþng cûng có th¬ tß½ng Ñng
ðßþc g÷i là th¥n giao cách cäm
6) Sydney, 14-4-2000 5:35 AM

Höi: Trñc giác khai tri¬n t¾i mÑc nào m¾i thôi ?
Ðáp: Thßa trñc giác phát tri¬n t¾i vô cùng

7) Sydney, 15-4-2000 3: 45 AM

Höi: Lß½ng tri cüa loài ngß¶i có b¸ gi¾i hÕn không ?
Ðáp: Thßa lß½ng tri cüa loài ngß¶i b¸ gi¾i hÕn tùy theo nghi®p
lñc sÇn có t× nhi«u kiªp
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K® :
Tiªn hóa vô cùng gi¾i hÕn lên
Ði®n nång sÑc s¯ng ði¬n nång b«n
Hß không tiªn hóa muôn chi«u hß¾ng
Rñc rÞ tô màu sáng töa lên
K® :
Thành ph¥n quang chiªu vçn sanh t°n
Ánh n¡ng m£t Tr¶i chÆng ác ôn
Quang chiªu nh½n gian hành chuy¬n tiªn
ThÑc tâm tu luy®n giæ ph¥n h°n
K® :
Luân lßu tiªn hóa hoài hoài trø
Khó kh± vçn lßu tñ dñ trù
Chen l¤n thñc hành vçn cÕnh tranh
H÷c höi không ng×ng tñ giäi mù
K® :
Tham lam tÕo dñng thành danh lþi
TÕo kh± cho tâm phá lu§t Tr¶i
V¥y xéo tâm cang thành ác nghi®p
Thâu ðêm ðµng loÕn tñ kêu Tr¶i
K® :
Duyên lành tñ ðÕt tñ hß¾ng thanh
Giäi töa phi«n ßu tâm vçn lành
Triªt lý s¯ng ðµng tùy duyên thÑc
Ban chiªu ch½n tình không ðµng loÕn
Giäi mê phá ch¤p ðÕt thông hành
K® :
Trñc giác thanh t¸nh tñ tiªn hoài
Trong không mà có ðÕt chÆng sai
Vô cùng tiªn hóa âm dß½ng tß½ng hµi
Giäi töa phi«n ßu tñ d°i mài
K® :
Nguyên lý tham dâm cüa m÷i ngß¶i
Hành thông tñ cÑu tñ vui tß½i
Ðß¶ng ð¶i qui hµi thân tâm tiªn
ThÑc giác bình tâm n½i m÷i ngß¶i
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Thß T× Lai Vãng
BD
Kính thßa Th¥y,
Ðã m¤y nåm r°i con mu¯n viªt thß ðªn Th¥y, trß¾c chúc sÑc khöe cüa Th¥y, sau con có nhi«u ði«u th¡c
m¡c mà không biªt höi ai. Nay có cô N S ở Úc v«, con mÕo muµi viªt thß này xin ÐÑc Th¥y giäng giäi cho
con, xin Th¥y tha l²i cho con làm b§n rµn ÐÑc Th¥y.
Cách nay ch×ng mß¶i m¤y nåm con ng°i công phu t¾i lúc thi«n ð¸nh thì con th¤y mµt v¥ng trång sáng y
nhß m£t trång ngày r¢m, ở xa chÕy t¾i ngay m£t con r°i nh§p vô ngay trán con, r°i m¤t, v§y là sao ?
T¾i nay con ðã l¾n tu±i r°i, con ng°i không lâu ðßþc : ng°i công phu, ni®m Ph§t, r°i Soi H°n 15 phút, r°i
thở Pháp Luân 12 cái, có l¥n thở th§t là t¯t, còn có l¥n có 6 cái thôi, mà con ð¸nh không ðßþc; con ni®m
Ph§t mµt h°i, con thở Pháp Luân næa, r°i ð¸nh lÕi, cÑ v§y hoài, có sao không Th¥y ? Xin Th¥y giäi cho con.
Có khi con chuy¬n PL nó nhÑt và ê ê n½i trung tim bµ ð¥u, và ngay trán con cûng ê ê và nhÑc nhß v§y, có
sao không ? Còn ð¥u cüa con trß¾c khi công phu thì tròn, sau 1 nåm con công phu nó hüng ngay chính
giæa ð¥u, r°i bây gi¶ thì hüng thêm hai bên, phäi và trái, làm t¤t cä là 3 ch± hüng, có sao không Th¥y ? Xin
Th¥y t× bi tha thÑ cho con và chï dÕy cho con nhæng ði«u con th¡c m¡c.
Th¥y ½i, con l¾n tu±i r°i, 82 tu±i r°i mà tu hành không k¸p t¾i ðâu. Nªu con tu không k¸p, con xin Th¥y cho
con ðßþc lên cõi trên, ở ch± nào ð¬ tu tiªp, v§y có ðßþc không ? Con xin Th¥y ð×ng cho con xu¯ng thª
gian næa, d¥u làm vua hay t±ng th¯ng con cûng không làm, xin Th¥y thß½ng và ch¤p nh§n l¶i xin cüa con.
Con r¤t ðµi ½n Th¥y, vì con g£p pháp quá tr, và lÕi g£p trong lúc gia ðình kh¯n kh±, c½m không ðü ån, con
phäi gánh vác t¤t cä ð¬ lo cho các con ±n ð¸nh. V×a ±n ð¸nh thì con lÕi b¸ b¸nh th¥n kinh t÷a và lÕi ðau
th¤p kh¾p nên con ng°i lâu không ðßþc, ch×ng 1 tiªng trở lÕi, thành ra con tu không tiªn. Con còn b¸ ðau
m¡t cß¶m, m± hªt 2 con, nên bây gi¶ con viªt không ðßþc ngay hàng, xin Th¥y tha thÑ cho con.
Th¥y ½i, con g£p ðßþc pháp này con vô cùng hÕnh phúc, vì ð¶i con kh± sở, t× 5 tu±i m° côi cha, 7 tu±i m°
côi m©, s¯ng v¾i cô chú, cñc kh± biªt ch×ng nào. T¾i l¾n l§p gia ðình, tßởng có ngß¶i lo cho mình, ðâu
ng¶ s¯ ph§n cüa con vô phß¾c, mµt mình tñ lo làm nuôi cho nên ngß¶i. Bây gi¶ l¾n tu±i r°i, m¾i g£p pháp,
m¾i ðßþc hÕnh phúc riêng mình. Con nghî t¾i ch×ng nào con m¾i trä ðßþc ân sâu nghîa n£ng cüa ÐÑc T±
và ÐÑc Th¥y. V§y con ráng c¯ g¡ng tu ð¬ ðáp ð«n ½n nghîa cüa T±-Th¥y. Mà con yªu sÑc quá Th¥y ½i, 82
tu±i r°i, làm sao tu cho k¸p ð¬ ðßþc Th¥y khen. Con chay trß¶ng t× h°i g£p pháp. Sáu bäy nåm sau b¸ m±
m¡t có ån m£n lÕi mµt, hai nåm, r°i cûng ån chay lÕi t¾i gi¶. Nhi«u ngß¶i bäo con ån m£n cho lÕi sÑc,
nhßng con nhÑt quyªt thà chªt ch¾ không bao gi¶ ån m£n trở lÕi .
Th¥y thß½ng, xin ban cho con vài l¶i dÕy bäo, và giäi cho con nhæng ði«u con th¡c m¡c, con r¤t ðµi ½n
Th¥y .
H°i xßa Th¥y cho con 4 câu th½ :
Tr¥n thª l¡m ði«u trong ác mµng
Tu¥n Báo Phát Tri¬n Ði¬n Nång s¯ 258
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MÛ tâm thñc hi®n chuy¬n luân vòng
Tân ð° chßa ðªn nay tùng nguy®n
Pháp lý giäi minh tÕi thª t¥m
Th¥y ½i, con t¥m ðúng pháp mà tr¬ quá Th¥y, không biªt con ðü sÑc hành pháp hay không, xin Th¥y ban
vài l¶i dÕy bäo. Con c¥u nguy®n ½n Trên ban phß¾c cho Th¥y cüa chúng con ðßþc d°i dào sÑc khöe ð¬
dÕy bäo chúng con.
Kính bái,
MT

Montréal ngày 12/11/99
MT,
Th¥y vui nh§n ðßþc th½ con và ðßþc biªt con ðã ý thÑc ðßþc pháp quí và tñ hành là ði«u quí. Làm ngß¶i
s¯ng trên 80 thì kh¾p xß½ng bµ ð¥u s¨ ðßþc mở tùy theo trình ðµ sÇn có. Nªu con có d¸p tu theo Vô Vi thì
s¨ ðßþc mở thêm và ð¬ nh§n ðßþc lu°ng ði¬n cüa Càn Khôn Vû Trø mà tiªn lên. C¯ g¡ng ni®m Ph§t theo
bång cüa Th¥y ðã t×ng giäng, s¨ ðßþc giäi trßþc lßu thanh, hòa hþp v¾i thanh quang mà tu tiªn. C¥n làm
pháp luân thß¶ng chuy¬n, hít vô ð¥y rún, ð¥y ngñc và tung lên bµ ð¥u thì m¾i có c½ hµi hi®p khí cùng Tr¶i
Ð¤t thì sÑc khöe s¨ ðßþc gia tång. L¾n tu±i r°i nên nh¾ : có Tr¶i, có Ð¤t, có ÐÕo, là s¨ ðßþc bình an. Không
nên ð£t ra sở nguy®n cüa chính mình nhßng phäi thành tâm tu tiªn là c¥n thiªt. Tu lâu mà không thñc hành
ðúng pháp cûng nhß không. Pháp khÑ trßþc lßu thanh c¥n ni®m Ph§t ðúng và nhi«u thì m¾i có c½ hµi thÑc
tâm.
Con ðã thñc hành giäi trßþc b¢ng cách ni®m Ph§t thì trßþc khí s¨ không có c½ hµi xâm nh§p tâm thân.
Ngß¶i ch½n tu c¥n hành ð«u ð£n, t× trß¶ng s¨ t¯t và giäi t¤t cä nghi®p lñc nhi«u kiªp ðã ¦n tàng trong tâm.
Có ð¶i có ðÕo, nªu ngß¶i tu không ch¤p nh§n ð¶i ð¬ tiªn hóa thì dûng chí không phát tri¬n. Nhi«u v¸ Ph§t
tu và ðã hy sinh trở thành cây cö làm thu¯c cÑu ð¶i ð¬ th¬ hi®n ðßþc tâm t× bi.
Thi«n mà th¤y ðßþc ánh sáng cüa m£t trång nh§p vào trán, chÑng minh là t× trß¶ng ði¬n quang cüa kh¯i óc
ðßþc phát tri¬n ði lên vßþt khöi Vàm Tr¶i r¤t quí. Còn nß¾c còn tát, tu ðßþc phút nào hay phút n¤y, không
c¥n ng°i thi«n nhß cøc ð¤t! Tu là c¥n hành pháp ðÑng ð¡n ð¥y ðü là t¯t. Ni®m Ph§t thay thª sñ lo âu. B¯n
câu th½ Th¥y ðã viªt cho con, hi®n nay con ðang truy t¥m và c¥u tiªn.
Chúc con vui tiªn trong thanh t¸nh.
Quí thß½ng
Lß½ng Sî H¢ng
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Vß¶n Th½ Vô Vi
Thanh Cao

Tr¶i Cao

Nguyên lý thanh cao có trong ta
Tu hành thanh t¸nh m¾i hi¬u ra
H°n vui tiªn hóa chung hòa hþp
H÷c höi không ng×ng tñ nở hoa
Nở hoa trong cänh bao la
Tìm ra nguyên lý sâu xa cüa Tr¶i
Thành tâm tu luy®n hþp th¶i
H°n r¶i tr¥n tøc, h°n v« quê cha
Quê cha s¯ng chÆng còn xa
H°n là ánh sáng tñ ta l÷c sàng
L÷c cho trong sáng nh© nhàng
H°n vui h°n tiªn h°n hòa n½i n½i
S¯ng trong ðÕo pháp thänh th½i
H°n vui , h°n ni®m, h°n x½i khí tr¶i
Ðß¶ng tu mở rµng tuy®t v¶i
Nhìn xa hi¬u rµng h°n r¶i tham sân
Tu hành m¾i biªt h°ng ân
Cha Tr¶i ban xu¯ng toàn dân h÷c bài
H÷c trong nh¸n nhøc sØa sai
Qui v« mµt m¯i, chÆng sai chÆng l¥m
Tu hành luy®n ðÕo tñ t¥m
Qui y chánh pháp chÆng l¥m ðß¶ng ði
Luôn luôn h÷c höi dñ thi
Tñ hòa, tñ tiªn, tñ ði v« Tr¶i

Tr¶i cao l¾n rµng mênh mông
Nhìn ðâu chÆng th¤y, th¤y thâu vào lòng
Ngß¶i tu khai tri¬n mµt vòng
Luân xa sáu huy®t mở lòng t× bi
T× bi giäi töa sân si
Tâm ngß¶i rµng mở nghîa ân Ph§t Tr¶i
Nghe qua chân lý rÕng ng¶i
Biªt lo tu sØa chÆng r¶i m© cha
M© cha luôn có trong ta
Sao ngß¶i chÆng thÑc, tñ ta xa r¶i
M© cha s¯ng ðµng ð¶i ð¶i
Luôn luôn ban chiªu hòa vào tâm con
Tâm con trong sáng nhß gß½ng
Thñc hành tinh t¤n, tình thß½ng tràn ð¥y
Nghe qua l¶i giäng cüa Th¥y
Th¥y thß½ng th¥y ðµ ½n này ch¾ quên
Luôn luôn tßởng nh¾ b« trên
Mµt phút linh cäm, ¤m êm t¤m lòng
Tr¥n th¸ Thanh Thüy
Germany

Lê Ðång Thái
Germany

Vô Vi Vòng Quanh Thª Gi¾i
TRUNG TÂM VÔ VI THœ ÐÔ WASHINGTON - HOA KŸ
12608 DALEWOOD DRIVE
SILVER SPRING,MD.20906-4111
TEL: (301)933-4270
E-Mail: E-Mail: voviWashingtonDC-Yahoo.com
Thü Ðô Washington,ngày 1 tháng 6 nåm 2000
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THÔNG BÁO
Ni«m hân hoan khi chúng tôi ðßþc d¸p thông báo v« tin tÑc m¾i nh¤t ðªn quý bÕn ðÕo thân thß½ng :
Quy¬n sách ðßþc trông ðþi t× lâu,nay ðã hoàn thành: Ð˜A NGUC DU KÝ
Ðây là mµt quy¬n sách dày 400 trang ðßþc trình bày th§t trang nhã, v¾i mµt nµi dung vô cùng phong phú.
Mµt ðóa hoa kÏ di®u trong vß¶n hoa Tâm Linh .
Quý bÕn có th¬ dùng ð¬ nghiên cßú ho£c ð¬ làm quà tình thß½ng ðªn bà con quen thuµc, hay bÕn bè
thân mªn.
Sách ðßþc KÍNH BIŠU min phí.
Xin quý bÕn vui lòng liên lÕc v¾i chúng tôi
Cám ½n sñ quan tâm cüa quý bÕn, kính chúc quý bÕn thân tâm thß¶ng lac.
Kính bái,
Võ Quang

Hß¾ng Tâm C¥u Nguy®n
Xin quý bÕn ðÕo hß¾ng tâm c¥u nguy®n cho ông D¿ BÁ TÒNG m¤t ngày 04-06-2000 (nh¢m ngày mùng 3
tháng 5 nåm Canh Thìn) tÕi qu§n Long Toàn, tïnh Trà Vinh Vi®t Nam, hßởng th÷ 69 tu±i, là anh cüa bÕn
ðÕo Dß Bích Nga.
Thi«n ðß¶ng H°ng Bính Hoàng (Virginia)

Thông Báo cüa BTC ÐÕi Hµi Thanh T¸nh 2000 tÕi Prague
Chúng tôi ðã gØi c¦m nang cho bÕn ðÕo ðã ghi danh tÕi Hoa KÏ r°i v§y nªu hªt tu¥n sau mà bÕn ðÕo không
nh§n ðßþc c¦m nang ho£c chi tiªt ghi danh có tr§t xin liên lÕc g¤p v¾i:
Xuân Mai
Phone: 530-589 697
email mnguyen@apple.com
Còn bÕn ðÕo Âu Châu thì s¨ nh§n dßþc t× anh Dominique tr l¡m vào khoäng tu¥n chót cüa tháng 6 -2000.
BÕn ðÕo Canada và Úc Châu cûng s¨ nh§n ðßþc tr l¡m vào tu¥n l 25 tháng 6 - 2000 .
Xin nh¡c lÕi bÕn ðÕo c¥n ðßa rß¾c tÕi phi trß¶ng phäi thông báo cho chúng tôi trß¾c 15 tháng 6 - 2000 ð¬
chúng tôi ðü th¶i gi¶ t± chÑc, xin fax v« : 530-5891517 hay 514-3628036 , ngày gi¶ ðªn, chuyªn bay hãng
máy bay. Nªu có thay ð±i ngày gi¶ ðªn vào gi¶ chót xin xem trong c¦m nang ð¬ liên lÕc v¾i ban t± chÑc.
Xin cám ½n sñ lßu ý cüa quý bÕn
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