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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. T× bi do ðâu tÕo thành ?
2. Ch×ng nào m¾i biªt ðßþc tình thß½ng giæa nhân loÕi và nhân loÕi ?
3. Tâm t× bi trong tñ nhiên và h°n nhiên xu¤t hi®n lúc nào ?
4. Lu§t quân bình cüa vû trø quang hình thành t× ðâu ?
5. KÖ nguyên xu¤t hi®n s¨ có sñ thay ð±i gì ?
6. Nhân ðÕo do ðâu hình thành ?
7. Sñ thay ð±i n½i n½i do ðâu hình thành ?
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Montréal, 28/11/99 7 : 25 AM
Höi : T× bi do ðâu tÕo thành ?
Ðáp : Thßa t× bi do tâm thi¬n lành hình thành

Montréal, 29/11/99 4 : 30 AM
Höi : Ch×ng nào m¾i biªt ðßþc tình thß½ng giæa nhân loÕi
và nhân loÕi ?
Ðáp : Thßa tình thß½ng giæa nhân loÕi và nhân loÕi s¨ xu¤t
hi®n trong c½n nguy biªn cüa thiên c½
Montréal, 30/11/99 5 : 00 AM
Höi : Tâm t× bi trong tñ nhiên và h°n nhiên xu¤t hi®n lúc
nào ?
Ðáp : Thßa tâm t× bi xu¤t hi®n lúc th§t sñ d¤n thân ðµ ð¶i
Montréal, 01/12/99 5 : 10 AM
Höi : Lu§t quân bình cüa vû trø quang hình thành t× ðâu ?
Ðáp : Thßa lu§t quân bình cüa Tr¶i Ð¤t do ði®n nång sÇn
có có mà hµi tø trong lu§t tñ nhiên và h°n nhiên, có th¬ có
mßa bão b¤t thß¶ng, nh½n gian không tu thanh t¸nh thì m²i
m²i r¤t khó theo k¸p sñ chuy¬n ðµng cüa vû trø quang
Montréal, 02-12-99 5 : 25 AM
Höi : KÖ nguyên xu¤t hi®n s¨ có sñ thay ð±i gì ?
Ðáp : Thßa kÖ nguyên m¾i thì th¶i tiªt cûng phäi ð±i m¾i

Montréal, 03-12-99 6 : 35AM
Höi : Nhân ðÕo do ðâu hình thành ?
Ðáp : Thßa nhân ðÕo do cuµc s¯ng cüa nh½n dân hình
thành tùy theo nhu c¥u sÇn có
Montréal, 04-12-99 6 : 35 AM
Höi : Sñ thay ð±i n½i n½i do ðâu hình thành ?

K® :
Vô cùng tß½i sáng g÷i t× bi
g¯c gác thß½ng yêu tñ tri¬n tùy
Mê loÕn không còn gieo ý t¯t
Thành tâm phøc vø tñ mình truy
K® :
Tình thß½ng xu¤t hi®n t§n ðáy lòng
Giúp ðÞ cho nhau vçn ß¾c mong
Thñc hi®n tình thß½ng trong ðÕo ðÑc
Cùng chung xây dñng tñ ð« phòng
K® :
T× bi xu¤t hi®n trong c½n nguy biªn
L§p lÕi tr§t tñ tái tÕo yên
ThÑc giác ch½n h°n không ngøy tÕo
Bình minh quang chiªu giäi tâm phi«n

K® :
Quân bình sáng töa kh¡p n½i n½i
Ban chiªu không ng×ng trí thänh th½i
Nguy biªn không còn nguy chuy¬n ðµng
Thanh bình hßởng Ñng hß¾ng v« Tr¶i

K® :
M¤t quân bình tái l§p phäi nâng cao
Tiªn hóa thâm sâu rõ nhi®m m¥u
Bí quyªt do Tr¶i ðang quyªt ð¸nh
Tâm tu thñc tin rõ ðuôi ð¥u
K® :
Thiên c½ biªn chuy¬n chÆng còn m½
Thñc hi®n tâm tu t× phút gi¶
Gieo h÷a cho ð¶i nay thÑc giác
Trùng tu t§n ðµ chÆng còn m½
K® :
TÕo thÑc nh½n duyên hþp n¯i li«n
Chung hành thª gi¾i tÕo tâm yên
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Ðáp : Thßa sñ thay ð±i tình tr¶i qui phát tri¬n

Qui y Ph§t Pháp thành mµt m¯I

Không còn n¡m b¡t giäi tâm phi«n
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TH¿ T» LAI VÃNG
Aschaffenburg, ngày 03/09/99
ÐÑc cha Tám kính thß½ng,
Kính thßa Cha, con tên là NTL

tÕi ÐÑc Qu¯c, con kính ðänh l¬ Cha kính yêu ba lÕy qua kiªng Vô Vi .

Kính thßa Cha! Trß¾c hªt con kính xin Cha tha thÑ, tha cho con l²i l¥m con trë. L¥n trß¾c, con ðã ghi lá th½ không
tên tu±i, ð¸a chï, chï vì lá thß ðó con ð¸nh nh¶ Nghiêm giao cho Ban T± ChÑc ÐÕi Hµi ð÷c trong chß½ng trình "v¤n ðÕo". Gi¶
chót, con lÕi nh¶ Nghiêm k©p vô lá thß ð¬ kính g i Cha. Nay con ðã hi¬u bài h÷c. Cha tha thÑ cho con nha, Cha. Con cám
½n Cha.
Lá thß này, con có hai câu höi, xin Cha chï dÕy cho con. Con xin cám ½n Cha nhi«u!
1. Ngß¶i ch¸ ch°ng con mu¯n chung nhà v¾i chúng con, ch¸ ¤y ån chay trß¶ng và thi«n theo Th¥y TTT (ch¸ ¤y ng°i
thi«n gi¯ng Vô Vi, mà không Soi H°n, th PLTC). Ch¸ ¤y mu¯n ðßþc chung thi«n cùng chúng con vì sþ ma. V§y
lu°ng ði¬n chúng con có b¸ lµn xµn không Õ ? Nªu thi«n khác phòng (ví dø phòng ngü cüa trë em) có ðßþc không Õ
? Ý cüa con mu¯n nói là nªu ng°i chung phòng không ðßþc thì con ng°i khác phòng có ðßþc không Õ ?
2. Kính thßa Cha! M¤y hôm trß¾c con b¸ h½i ðau th¡t lßng; hôm 1/9 ng°i thi«n, con th PLTC th¤y mát lÕnh xß½ng
s¯ng, r°i hôm sau th¤y hªt ðau lßng. Trong ngày, con ð¬ ý th¤y th¡t lßng, r°i ngang lßng, trên ð¥u, c± (rång) và
rún. – rún con th¤y nóng nóng, và hình nhß nó ðang qu¥n qu¥n, Cha Õ.
Thßa Cha, có phäi con ðã bß¾c ð¥u khai m ðßþc Nhâm Ð¯c mÕch không Õ ?
Con ðã làm phi«n ÐÑc Cha nhi«u, kính mong Cha hoan hÖ tha thÑ, tha con trë dÕi kh¶. Càng ngày càng xích lÕi tình
thß½ng vô b¶ cüa Tr¶i Ph§t, con không th¬ dùng ngôn t× thª gian ð¬ di¬n tä lòng biªt ½n cüa con. Con s¨ siêng nång hành
pháp, và không bao gi¶ dám quên nhæng l¶i Cha kính yêu ðã ban dÕy. Con xin kính chúc Cha Tám, M© Tám (Bà Tám) mÕnh
khöe, s¯ng lâu. Kính xin Cha M© tñ giæ sÑc khöe mình giùm chúng con, và kính xin Cha chuy¬n l¶i chúc sÑc khöe và tu
hành tinh t¤n t¾i các ch¸ ðang lo cho Cha và bÕn ðÕo chúng con. Con xin phép ðßþc d×ng bút.
Kính thß, Con,

NMT
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
Atlantic City ngày 19/09/99
TL,
Cha vui nh§n ðßþc th½ con ð« ngày 3 tháng 9 nåm 1999, ðßþc biªt con ðã ån nån và sám h¯i v« vi®c cüa con ðã làm,
nhß th½ t× viªt cho cha và không có ð¸a chï h°i âm là vô l.
Ch¸ ch°ng cüa con mu¯n chung nhà v¾i con, ch¸ ðã ån trß¶ng chay thi«n theo thßþng t÷a TTT, không hành ðúng theo
Vô Vi mà mu¯n thi«n chung v¾i các con là không hÕp. Ngß¶i khác phái không nên thi«n chung v¾i ngß¶i thi«n Vô Vi. Vô Vi
là khÑ trßþc lßu thanh nhiên h§u m¾i thi«n t¯t. Nªu ngôì thi«n cách xa thì ðßþc.
Khi thi«n cäm th¤y ði®n chÕy. Sau khi pháp luân thß¶ng chuy¬n ðúng thì b®nh ðau lßng s¨ giäm và dÑt luôn. Khi làm
pháp luân thß¶ng chuy¬n nghe xß½ng s¯ng kêu cµp cµp là bµ xß½ng ðßþc s¡p xªp t¯t. Con làm pháp luân thß¶ng chuy¬n
ðúng thì ð¯c mÕch s¨ ðßþc thông m . Pháp Luân Thß¶ng Chuy¬n r¤t c¥n cho ngß¶i Vô Vi.
Chúc con và gia ðình vui tiªn.
Quí thß½ng

Lß½ng Sî H¢ng
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V¿—N TH´ VÔ VI
Vui Xuân Di LÕc

Thïnh nguy®n th½

KÖ nguyên Di LÕc ði¬n tâm hòa
Kính dâng Th¥y T± tinh th¥n hoa
Tam gi¾i ð°ng hành c½ quy nhÑt
T× bi xây dñng nhçn vßþt qua

Nh§t nguy®t quang chiªu cä m÷i n½i
Nguyên khí Tr¶i ban dinh dßÞng ngß¶i
Ch½n pháp ho¢ng truy«n kh¡p Âu Á
H°i sinh xây dñng tô ði¬m ð¶i

Vßþt qua nh¶ ðÕo tïnh s¡c na
Lßu luyªn tình Tr¶i ch½n thÑc ra
Tñu tan vû trø ðÕi thiên lý
Thâm nh§p trí lành khäi hoàn ca

BÕn ðÕo Ca li tªt ng½i
Tân niên Di LÕc ðón m¶i Th¥y qua
SÑc khöe ví tþ Hoa Ðà
Âm thinh truy«n cäm dung hòa giäi minh
Thi«n hæu thöa thích lòng mình
Chúc l¶i ca hát thâm tình chung vui
KÖ nguyên Di LÕc ð°ng kh½i
Phá mê bãi ch¤p hþp th¶i mªn yêu
Thß½ng nhau tha thÑ th§t nhi«u
Ch½n linh ngu°n cµi mÛ mi«u tiên gia
Ðành ràng tÕm cõi ta bà
Ði¬n thông kªt hþp m¾i là thßþng tôn
Phân chia giai h® khó t°n
Cñu tân b¥u gánh ð«u ôn h÷c bài
Noi gß½ng Th¥y T± luy®n hoài
Ð¬ cho pháp lý rµng dài nåm châu
Ði«u nghiên gieo hÕt bí b¥u
Thiên c½ biªn chuy¬n nhi®m m¥u thu§n ða
Phát thanh ð°n kh¡p g¥n xa
Bích báo thông cáo tÕi nhà dân cß
Xóm làng chßa hi¬u khoa thß
Phút kh¡c thÑc tïnh y nhß bÕn thi«n
Nghe qua thiên hÕ thích ghi«n
Tác tß¾ng ph¦m ch¤t hÕnh hi«n tri¬n khai
Thuyªt minh hæu h÷c thành bài
Cø th¬ thñc tin trình bày k® kinh
Thông linh sáng su¯t tâm tình
Vô ßu úy thí chính mình ð±i trao
Ðþi ch¶ cho ðªn khi nào ?
Cùng Th¥y g°ng vác dña vào thiên c½

Hoàn ca tri ð¡c con cùng Cha
Pháp lñc ði¬n thanh bi®n Kinh Kha
Tr¥n tøc nh½n tình là thª ðó
Chánh tu tñ sØa th¬ v§n nhà
V§n nhà huyng tÖ thß½ng yêu na
T¸nh kh¦u thân khôn tin hß½ng trà
Hþp tan tan hþp c½n mµng huyn
T× trß¶ng siêu thoát con quí Cha
Quí Cha hÕnh nguy®n chï tÕm qua
Tôn dâng th¬ hi®n gß½ng sáng lòa
Linh khí trong sáng là cao quí
Ni«m tin Tr¶i Ph§t ðón linh khoa

Kính bái
Nguyn quang Vinh

Kính bái
Nguyn quang Vinh
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VÔ VI VÒNG QUANH THŠ GI•I
Tß¶ng trình v« bu±i g£p Th¥y ð¬ m×ng KÖ Nguyên Di LÕc
Cùng các huynh ð® tÖ muµi,
Hôm qua chü nh§t, ngày 16 tháng 1, nåm 2000,
NL và các bÕn tÕi Nam Cali và nhi«u bÕn ðÕo t× b¯n
phß½ng ðßþc d¸p hàn huyên tâm sñ v¾i Th¥y. Th§t là
mµt cuµc h÷p m£t vui thích không phäi ai mu¯n cûng
có th¬ làm ðßþc. NL mu¯n viªt ít hàng c¯ng hiªn cùng
các bÕn xa không ði ðßþc ð¬ ðßþc hß ng ké chút
thanh ði¬n cüa ni«m vui hµi ngµ này, m¶i các bÕn
cùng xem nhé!
Ð¬ ån m×ng Xuân cüa mµt kÖ nguyên m¾i, mµt KÖ
Nguyên Di LÕc, nhân d¸p th¥y ghé Cali, HAHVVHK
tÕi Nam Cali có m¶i Th¥y t¾i ð¬ các bÕn ðßþc g£p và
chào höi Th¥y. Nghe nói ban t± chÑc dñ ð¸nh khoäng
200 bÕn ðÕo s¨ cùng nhau g£p Th¥y, nhßng phút cu¯i
ðã có h½n 400 bÕn (NL ðoán con s¯ này, vì phòng hµi
có 500 ch² ng°i mà g¥n ch§t) Vì có màn b¯c thåm
tên ð¬ m÷i ngß¶i có d¸p lên phát bi¬u cùng Th¥y và
các bÕn ðÕo , nên NL biªt ðßþc có nhi«u các bÕn ðÕo
ðã ðªn t× nhæng n½i xa xôi nhß Canada, Hawaii, TX,
Missouri, B¡c Cali v.v...
Ð£c bi®t là có møc ðßþc g£p riêng Th¥y ð¬ mu¯n
nói gì thì nói (nhßng chï vài câu thôi). Trái v¾i m÷i
khi, l¥n này NL cûng ... bon chen theo các bÕn ðÑng
s¡p hàng cùng v¾i m÷i ngß¶i. N¡m ch£t hai bàn tay
Th¥y, xßng tên xong thì Th¥y nói li«n, VNL ði VN có
vui không? Các bÕn ðÕo VN vui chÑ ? Công lao Th¥y
làm vi®c m¤y chøc nåm mà ðßþc có ch×ng ðó thôi
ðó con! NL ðã cám ½n Th¥y giúp ðÞ mình v« ph¥n
vô vi cho chuyªn ði VN v×a qua, sau ðó ðã chuy¬n
l¶i các bÕn ðÕo VN thåm höi Th¥y, và nói v¾i Th¥y là
các bÕn ðÕo VN nh¾ thß½ng Th¥y dæ l¡m! Chï nói
có m¤y câu ðó thôi thì phäi... xu¯ng vì ð¬ dành t¾i
phiên ngß¶i khác!
Mµt chuy®n riêng tß phäi k¬ ra ðây næa là, cäm
giác "kia" lÕi mµt l¥n næa ðªn v¾i NL. Khi Th¥y v×a
bß¾c chân vào phòng h÷p là NL lÕi mu¯n khóc li«n.
Lúc Th¥y v×a c¤t tiªng chào là nß¾c m¡t lÕi ràn røa
chäy không ng×ng nhß l¥n g£p trß¾c ðây tÕi ÐÕi Hµi
Canada. Sau khi Th¥y nói xong, NL cûng khóc ðã ð¶i
r°i, nß¾c m¡t nß¾c mûi chäy tèm lem, ch¡c ai th¤y s¨

ghê l¡m! r°i t¾i lúc g£p Th¥y c¥m tay Th¥y xong, hình
nhß Th¥y có nhìn mµt lúc n½i hai m¡t và trung tim
chân mày cüa NL, sau ðó xu¯ng ng°i nh¡m m¡t thì
cäm giác r¤t nh© nhàng thoäi mái, lòng vui và nh© vô
cùng. Chä là th¶i gian này NL ðang g£p thØ thách,
(ngß¶i tu thì lúc nào mà không có thØ thách, phäi
không các bÕn?)
Trß¾c khi ði thì trong lòng ðang có chút u¤t Ñc,
g£p xong là th¤y ðã giäi ðßþc ngay. Trß¾c khi ði ðâu
có nghî ðªn chuy®n này, lòng cÑ nghî là chuy®n mình
thì tñ mình phäi lo giäi quyªt l¤y mà thôi, ðâu có nghî
là g£p Th¥y thì giäi mau nhß v§y! Th§t là vi di®u vô
cùng! Sau ðó vì cäm giác vui và lòng nh©, NL len lén
ði quanh vòng vòng phòng hµi, m¶i mµt s¯ bÕn thân
thiªt (trên 10 ngß¶i), sau cuµc h÷p v« nhà mình ch½i.
Mµt bu±i chi«u chü nh§t ¤m cúng bên lò sß i nóng
cùng các bÕn ðÕo thân thiªt trong khi bên ngoài khí
tr¶i h½i lành lÕnh, u¯ng trà nóng, ån gia-ua NL m¾i
làm và ... hát karaoke, cä nhÕc ð¶i lçn nhÕc ðÕo,
nhæng tiªng nói tiªng cß¶i rµn ràng dòn tan trong cån
nhà thß¶ng im lìm cüa mình. Quä th§t ngày hôm qua
là mµt ngày vui hiªm có cüa NL. Cám ½n các bÕn l¡m
l¡m!
Trong bu±i h÷p m£t v¾i Th¥y, có ðài truy«n hình
18 t¾i phöng v¤n Th¥y trß¾c m£t các bÕn ðÕo, có ca
v÷ng c±, có màn tân c± giao duyên, có ngâm th½, có
ð÷c th½, có chúc tªt, có hþp ca, có chia xë cüa mµt
ông MÛ tr¡ng g÷i Th¥y là Cha, v.v... NL có mµt cäm
giác này, hình nhß h½i thiêu thiªu ph¥n thi«n và ni®m
Ph§t ð¬ m÷i ngß¶i chu¦n b¸ l¡ng ð÷ng tâm h°n trß¾c
khi Th¥y vào ð¬ giúp cho không khí ðßþc ðßþm mùi
tâm linh h½n thì phäi, ðó chï là cäm giác riêng cüa
mình thôi, không biªt các bÕn khác có cäm giác nhß
v§y không?
Xin thành tâm cäm tÕ b« trên ðã cho chúng con
ðßþc mµt ngày vui tß½i ¤p áp cùng Th¥y cùng bÕn
hàn huyên bên nhau .
Nam Mô A Di Ðà Ph§t VÕn V§t Thái Bình!
VNL
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THÔNG BÁO ♦ Hµi Ái Hæu Vô Vi ÐÑc Qu¯c
Ð¸a chï m¾i cüa Hµi Ái Hæu Vô Vi ÐÑc Qu¯c
C/o Nguyn Xuân Nhân
Korferstr. 13
65479 Raunheim
Germany
Tel: 06142-929361
Handy: 0172-6948025
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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