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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) Mãnh ð¤t phù sanh có gì lÕ không ?
2) Sñ kích ðµng mÕnh cüa Tr¶i Ð¤t có hÕi cho nh½n loÕi hay không ?
3) Khuyªn khích v« không ð¬ làm gì ?
4) T§n hiªu t§n trung có hæu ích gì không ?
5) Qui nguyên gi«ng m¯i có hæu ích gì không ?
6) TÕi sao làm ngß¶i luôn luôn b¸ tai nÕn ?
7) Ð¥u nåm 2000 có gì lÕ không ?
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Atlantic city, 26-12-99 8 : 20 AM
Höi : Mãnh ð¤t phù sanh có gì lÕ không ?
Ðáp : Thßa mãnh ð¤t phù sanh luôn luôn có sñ
chuy¬n ðµng cüa Tr¶i Ð¤t, thay ð±i t× giai ðoÕn mµt
giáo døc lòng ngß¶i tiªn hóa t× giai ðoÕn mµt, mßa
n¡ng cûng là thiên ý trong xây dñng

Atlantic city, 27-12-99 9 : 15 AM
Höi : Sñ kích ðµng mÕnh cüa Tr¶i Ð¤t có hÕi cho
nh½n loÕi hay không ?
Ðáp : Thßa sñ biªn chuy¬n nguyên khí cüa Tr¶i Ð¤t
góp ph¥n cänh cáo nh½n sinh tñ d©p sñ ðµc tài sÇn có
trong nµi tâm, hß¾ng v« sñ thanh nh© mà tu ð¬ ph¥n
h°n tiªn hóa thích Ñng c½ Tr¶i l§p lÕi sñ s¯ng ðµng cüa
Tr¶i Ð¤t nhß lúc khởi ð¥u
Atlantic city, 28-12-99 8 : 48 AM
Höi : Khuyªn khích v« không ð¬ làm gì ?
Ðáp : Thßa khuyªn khích hßởng ð¬ có c½ hµi giäi
nghi®p tâm cho ph¥n h°n s¨ ðßþc thanh nh© trong lúc
lìa khöi xác
Atlantic city, 29-12-99 7 : 05 AM
Höi : T§n hiªu t§n trung có hæu ích gì không ?
Ðáp : Thßa t§n hiªu t§n trung r¤t hæu ích cho tâm lçn
thân. Ngß¶i tu r¤t c¥n thñc hi®n ðß¶ng l¯i n¥y nhiên
h§u m¾i ðÕt pháp và tñ giäi sñ r¡c r¯i ở tß½ng lai

Atlantic city, 30-12-99 7 : 15 AM
Höi : Qui nguyên gi«ng m¯i có hæu ích gì không ?
Ðáp : Thßa qui nguyên gi«ng m¯i r¤t hæu ích và s¨
th¤u tri®t ðßþc sñ sanh trø hoÕi di®t và h°i sinh cüa
nh½n sinh

K® :

Ng×a mßa ng×a n¡ng tñ phân bàn
Ý nghîa thâm sâu tñ chuy¬n sang
Qui hµi tình ngß¶i trong ch¯c lát
Bình tâm thanh t¸nh tñ phân bàn

K® :

Hóa sanh sanh hóa có ðuôi ð¥u
Tñ thÑc tiªn tu rõ nhi®m m¥u
Nguyên ý vuông tròn không d¤y ðµng
Duyên Tr¶i s¡p xªp tiªn chung tàu

K® :

Qui không tiªn hóa chÆng long ðong
Giäi quyªt tr¥n tâm tiªn mµt vòng
DÑt khoát tâm tình trong tiªn hóa
Thành tâm tu luy®n chÆng c¥u mong

K® :

Tranh ðua th¤t lþi lÕi không tài
SØa tiªn thông minh chÆng có hai
T§n di®t tham lam tránh tñ hÕi
Thñc hành ch¤t phát rõ ch½n tài

K® :

Ði®n nång sáng tÕo lý ch½n tu
Giäi töa bu°n vui và giäi mù
ThÑc giác chính mình không tÕo ðµng
Tình thß½ng ðÕo ðÑc ðµ thân tù
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Atlantic city, 31-12-99 7 : 27 AM
Höi : TÕi sao làm ngß¶i luôn luôn b¸ tai nÕn ?
Ðáp : Thßa loài ngß¶i hß¾ng tâm v« ti«n tài danh v÷ng
không l¯i thoát, bí l¯i tÕo nÕn là l¨ thß¶ng tình cüa lu§t
nhân quä, v« ph¥n h°n thì có nÕn m¾i có tiªn, trong
lúc nguy biªn ph¥n h°n m¾i có c½ hµi dÑt khoát lÕi d
tiªn hóa h½n

K® :

Ðµng loÕn cäm minh rõ ch½n hình
Bình tâm thanh t¸nh rõ hành trình
Qui nguyên ch½n thÑc tùy duyên tiªn
Khai tri¬n ch½n h°n rõ chánh duyên

Montréal, 01-01-2000 3 : 25 AM
Höi : Ð¥u nåm 2000 có gì lÕ không ?

K® :

Ðáp : Thßa ð¥u nåm 2000 nhß m÷i nåm chÆng có vi®c
gì lÕ xäy ra, nguyên khí cüa Tr¶i vçn trß¶ng t°n, nh©
làm tr¶i n£ng làm ð¤t xoay chuy¬n ði«u hòa

Lo âu loÕn xÕ ý chßa thông
TÕo ðµng khó nghî lÕi tÕo phòng
Tr¶i ð¤t vçn yên tình chiªu sáng
Tâm lành tñ cÑu t× ngoài trong

TH¿ T» LAI VÃNG
Kính thßa Th¥y,
Cách nay khoäng 3 nåm, tÕi Thi«n Ðß¶ng HÕnh ÐÑc (Westminster, California) Th¥y có trñc tiªp trä l¶i
câu höi cüa mµt bÕn ðÕo v« thÑ tñ vi®c h÷c Møc Bé Tám và chung thi«n. Th¥y xác nh§n h÷c Møc Bé
Tám trß¾c, r°i thi«n sau . Nhßng hi®n nay có Thi«n Ðß¶ng làm ngßþc lÕi : thi«n trß¾c, r°i h÷c Møc Bé
Tám sau.
Câu höi: ThÑ tñ "H÷c" và "Thi«n" có quan tr÷ng không? Ho£c Thi«n Ðß¶ng cÑ tùy ti®n thay ð±i ?

Trä L¶i cüa Th¥y:
"Phäi h÷c Møc Bé Tám trß¾c khi thi«n thì t¯t h½n. Ð÷c Møc Bé Tám v¾i møc ðích là ð¬ giäi töa u¤t khí
cüa nµi tâm, nhiên h§u m¾i d ð¸nh".
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=VN, 16/1/2000
Th¥y kính thß½ng,
Hôm nay nhân d¸p Xuân Canh Thìn s¡p ðªn cùng m÷i ngß¶i ở quê nhà VN, con xin ðßþc phép mµt l¥n
næa viªt ít hàng ð¬ kính thåm sÑc khöe và tâm sñ cùng Th¥y.
Kính thßa Th¥y, t¤t cä các bÕn ðÕo ở quê nhà ðã vui m×ng vì v×a trãi qua mµt c½n lo l¡ng.
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Y2K - sñ ki®n quan tr÷ng cüa thª kÖ ðã ði qua nhßng không có gì nghiêm tr÷ng xãy ra nhß m÷i ngß¶i
trên kh¡p cä hành tinh ðã lo âu, ð°n ðãi và h°i hµp ðþi ch¶. Ðúng là "Thiên C½ b¤t khä l§u" và chuy®n
cüa Tr¶i Ð¤t biªn chuy¬n, ð±i thay, sanh rø hoÕi di®t, không theo nhß ý cüa con ngß¶i tßởng tßþng và
võ ðoán.
Kính thßa Th¥y, con cûng th§t sñ vui vì hi®n gi¶ ða s¯ huynh ð® tÖ muµi ðÕo hæu ở quê nhà vçn còn giæ
væng ni«m tin và dûng chí, b«n tâm tiªp tøc hành trình tu h÷c và hành luy®n theo pháp thi«n vô vi mà
Ông Tß và Th¥y ðã chï dÕy. Sñ c¯ Y2K xãy ra hay không, ðó là n²i bån khoån, bÑc rÑcc và b§n tâm cüa
ngß¶i ð¶i thª gian. Nhßng các ð® tØ PLVVKHHBPP có væng tâm ð¬ dûng hành và dûng tiªn hay
không, theo con thiªt nghî ðó m¾i là sñ lßu tâm sâu s¡c cüa chính Th¥y, cûng nhß cüa mµt s¯ ð® tØ có
tâm t× và thi®n chí, t§n tøy phøng sñ và hy sinh cho ÐÕo Pháp cüa Th¥y ở kh¡p n½i trên thª gi¾i.
Con ðã m×ng thay vì lo sþ khi th¤y nh¶ có sñ c¯ Y2K mà các huynh ð® tÖ muµi cüa con tinh t¤n công
phu h½n; và vui m×ng h½n næa khi mà sñ c¯ này trôi qua trong sñ bình an, t¯t ð©p thì t¤t cä
lÕi càng væng tâm và dûng tiªn, hành pháp siêng nång, r¯t ráo h½n næa. Ðó m¾i th§t sñ là mµt ni«m vui
l¾n cho Thi«n Pháp Vô Vi cüa chúng ta, phäi không thßa Th¥y!?
Xuân m¾i Canh Thìn s¡p v«, ðem sinh khí m¾i ðªn cho muôn loài vÕn hæu kh¡p m÷i n½i m÷i gi¾i trong
tình thß½ng diù ðµ cüa Ph§t tr¶i. Mùa xuân nåm nay, ð¯i v¾i nhân loÕi chï có mµt ni«m vui l¾n
là thoát thãm h÷a Y2K; nhßng ð¯i các huynh ð® tÖ muµi chúng con là có ðªn hai ni«m vui vî ðÕi song
hành hi®n hæu:
Ni«m vui thÑ nh¤t là chúng con vçn ðßþc s¯ng còn và chia s¾t ni«m vui cùng nhân loÕi v« Y2K ðã ði
qua trong thanh bình yên ±n. Ni«m vui thÑ hai vî ðÕi h½n, cao quý h½n là chúng con vçn còn
ðßþc phß¾c duyên lành tiªp tøc con ðß¶ng tu hành theo PLVVKHHBPP, và nh¤t là chúng con vçn còn
ðßþc nhìn th¤y Th¥y an vui, tß½i trë và khöe mÕnh ð°ng hành cùng chúng con, tiªp tøc ban nhæng l¶i
dÕy minh triªt thánh thi®n nh¡c nhở, khuyên nhû và thß½ng yêu, diù ðµ chúng con trên con ðß¶ng tiªn
hoá trở v« ngu°n cµi tâm linh cao quý thi®n lành.
Nay nhân d¸p Xuân v« - Mùa Xuân Canh Thìn, 2000 - nåm chuy¬n tiªp cüa mµt Thiên Niên KÖ m¾i cüa
hành tinh chúng ta, con mµt l¥n næa, xin thay m£t t¤t cä huynh ð® tÖ muµi thân yêu ở quê nhà Vi®t
Nam, kính gởi ðªn Th¥y l¶i chúc mµt nåm m¾i an khang, d°i dào sÑc khöe và tiªp tøc chung vui cùng
chúng con và chß huynh ð® ðÕo hæu trên kh¡p Nåm Châu Thª Gi¾i trong T» QUANG ÂN Ð“
cüa Ð„NG VÔ CÙNG. Kính Dâng Th¥y,
Con, M V C

N Z, ngày 17 tháng 2 nåm 2000
C con,
Vi®c Tr¶i ð¸nh và ngß¶i ðoán trong nåm 2000 ðã phân minh rõ r®t. Cu¯i cùng cûng phäi qui hàng trong
tr§t tñ cüa Tr¶i Ð¤t, không th¬ chu¦n ðoán m¶ äo ðßþc. Chï có thñc hành s¾m thÑc tâm mà tu. Khai
tri¬n trñc giác thì m¾i ðem chân lý phøc vø cho nh½n loÕi. T× rày v« sau m÷i vi®c ð«u phäi ki¬m chÑng
rõ r®t, nhiên h§u m¾i có c½ hµi ph± biªn sâu rµng ðßþc. Hi®n tÕi, tôi còn ðang s¯ng ở ðây, các bÕn
ðang thñc tâm thñc hành, s¨ có c½ hµi tß½ng ngµ chung vui, không th¬ lß¶ng trß¾c ðßþc. Chúc các bÕn
thân tâm thß¶ng lÕc trong thñc hành.
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Quí thß½ng.
Lß½ng Sî H¢ng

PH‡T CÓ CÒN DUYÊN?
Ph§t Tám còn duyên hay hªt duyên.
Sao còn lçn qu¦n v¾i nh½n duyên?
Næa ð¶i t§n ðµ ngß¶i ðau kh±,
Mµt kiªp d¡t dìu kë thi®n duyên.
Phá Ch¤p phá Mê giúp ð¶i tïnh,
DÕy THI‹N dÕy Ni®m ðoÕn tr¥n duyên.
Vì lòng bác ái hay vì nþ,
Mà Ph§t vçn còn vß¾ng nghi®p duyên?
M 2 K.
(16/01/2000)

PH‡T CÓ CÒN DUYÊN?
Ph§t Tám còn duyên hay hªt duyên.
Sao còn lçn qu¦n v¾i nh½n duyên?
Næa ð¶i t§n ðµ ngß¶i ðau kh±,
Mµt kiªp d¡t dìu kë thi®n duyên.
Phá Ch¤p phá Mê giúp ð¶i tïnh,
DÕy THI‹N dÕy Ni®m ðoÕn tr¥n duyên.
Vì lòng bác ái hay vì nþ,
Mà Ph§t vçn còn vß¾ng nghi®p duyên?
M 2 K.
(16/01/2000)

Th¥y ðáp:
Ánh sáng ch½n hành cÑu nh½n sinh
Nhi®m vø không nguôi, rõ chính mình
B¥u Tr¶i thanh t¸nh không còn ðµng
Hß¾ng tâm tu t¸nh rõ chính mình.
17/2/2000
-=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=-=--==
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V N, ngày 14/11/1999
Kính gởi Ông Tám,
Con tên TV TH, nåm nay ðßþc 14 tu±i. Lúc con 10 tu±i r¤t mê v« ðÕo và ðßþc sñ chï dçn cüa
ba con và con ðã tu theo pháp cüa Ông Tám. Con tu ðßþc 3 nåm.Vì mê ð¶i và v§t ch¤t nên con ðã bö
tu. Bây gi¶ con mu¯n tu cûng không xong và h÷c hành cûng chÆng ðßþc vì h÷c hành con không tiªp
thu n±i và làm biªng chï mê ån ngü. Tuy con bö tu, nhßng vçn nh¾ mình là ngß¶i tr¸ Vì có lúc trong
gi¤c m½, con g£p sñ c¯, có khi th¤y ma ðu±i næa, nên con nh¡m m¡t lÕi t§t trung ni®m Ph§t, mµt lát sau
thì biªn m¤t. nhßng khi con giñt mình d§y thì con th¤y mình cûng ðang n¢m trên n®m, ni®m Ph§t ð¬ giäi
thoát sñ c¯ trong m½. Con r¤t thích tu nhßng r¤t mê ð¶i và h÷c hành càng ngày càng dở.
Xin Ông Tám cho con l¶i khuyên.
Con,
T V Th
----------

V Th,
Ông Tám vui nh§n ðßþc th½ con ð« ngày 14/1/1999 và ðßþc biªt con r¤t mu¯n tái tøc tu PLVVKHHBPP.
Ba cüa con ðã truy«n dÕy, con r¤t thích ðÕo và ðang ở trong tình trÕng mê ån mê
ngü, s¯ng trong tu±i ðang lên. Trong tßởng, nó có cái tßþng. Có khi n¢m ngü lÕi b¸ chiêm bao, nhßmg
vçn nh¾ ni®m Ph§t thì bóng ma biªn m¤t. Ði«u ðó chÑng minh ni®m Ph§t là tñ khai tâm thÑc. Do ðó
ngß¶i hành pháp Vô Vi hß¾ng v« tâm linh thì s¨ th¤y mình ở cõi khác, giñt mình thì th¤y mình vçn
còn nguyên n¢m trên n®m. Ba con ðã d¥y công truy«n dÕy cho con, nªu con mu¯n h÷c höi
và d©p ph¥n lß¶i biªng thì con phäi thñc hành ðúng gi¶ gi¤c thì trung tim bµ ð¥u s¨ trø và giäi ph¥n
trßþc khí trong nµi tâm cüa con. Tß½ng lai s¨ g£t hái ðßþc mµt t§p quán t¯t. Con nhìn th¤y kë s¯ng
ngß¶i chªt trß¾c m¡t con thì s¨ nh§n ð¸nh ðßþc t× có ðªn không. Lo tu thì s¨ t× không ðªn có,
m¾i rõ lu§t Tr¶i h½n, hÑng thú trong sñ tiªn hóa cüa ph¥n h°n mà tñ tu. Ph¥n h°n giáng lâm t× 33 t×ng
Tr¶i, t× cõi không r°i phäi ra ði v¾i hai bàn tay không. Thª gian ðô th¸ giä, cu¯i cùng cûng phäi v«
không. M÷i ngß¶i ð«u phäi theo lu§t :sanh, lão, b®nh, tØ, luân h°i và tiªn hóa, không b¢ng lòng
cûng phäi b¢ng lòng, theo lu§t nhân quä cüa m²i hành giä trên m£t ð¤t phù sanh này. VÕn sñ trên ð¶i là
không, °n °n ào ào r°i ðâu cûng s¨ v« ð¤y. Ánh sáng m£t tr¶i lúc náo cûng ban chiªu trong sñ công
b¢ng g÷i là Nhñt Quang Ph§t, m£t trång g÷i là Nguy®t Quang Ph§t, làm vi®c không ng×ng nghï, ban
chiªu và ðem lÕi sñ an vui cho nh½n loÕi. Hi®n nay con ðang có Tr¶i, có Ð¤t, có ÐÕo : cuµc s¯ng an vui
h½n nhæng ngß¶i ðang s¯ng b½ v½ giæa cänh ð¶i ðen bÕc, vô thß¶ng di¬n tiªn trong cuµc s¯ng.
Còn v« tu±i cüa con thì c¥n h÷c nhi«u h½n ð¬ có c½ hµi c¯ng hiªn cho xã hµi tùy theo khä nång sÆn có
cüa chính con. Ch¸u tu thì lÕi càng hæu ích h½n, s¨ tñ thÑc và s¨ tránh ðßþc sñ mê l¥m ở tß½ng lai.
Chúc con và gia ðình vui khöe.
Qúi thß½ng,
Lß½ng Sî H¢ng
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THÔNG BÁO QUAN TRšNG CœA BTC DH THANH T˜NH 2000
Quý bÕn ðÕo ðªn trß¾c ho£c ở lÕi sau ðÕi hµi ho£c ði TOUR c¥n thông báo cho BTC biªt trß¾c ngày 31 tháng 3
2000 là hÕn chót. Sau ðó cúng tôi không bäo ðäm có phòng.
Quý bÕn ðÕo có th¬ ðóng ti«n cho ðªn ngày 31 tháng 5 2000.
Xin liên lÕc Xuân Mai tÕi 530-5896972 ho£c Fax: 530-5891517 ho£c email: mnguyen@apple.com.
Xin cäm ½n sñ lßu ý cüa quý bÕn ðÕo.

BTC

V¿—N TH´ VÔ VI
THI‹N TR¹C GIÁC
Ði¬n tâm trø ðïnh ð¥u càng tång
Rút thÆng hoà tan xu¤t nh§p thång
Ni châu tö kh¡p càn khôn trú
Th×a ðµ chúng sanh rÕng linh cån
M²i ngß¶i hæu h÷c c½ nång
Ð°ng ð«u nguyên khí ân cån bình quy«n
Ho¢ng truy«n pháp lý nh½n duyên
Khai ngµ ðÑng ð¡n ði«u nghiên thñc hành
Võ vån thi«n giác lßu thanh
HÕn h÷c phàm tánh cûng thành Nhß Lai
Thñc hành tâm ði¬n khoan thai
Lß Hà châu mở trong ngoài càn khôn
Hòa cùng tam gi¾i kính tôn
Tinh ba vû trø hßởng ôn lu§t Tr¶i
Thánh Ph§t thß¶ng trú m÷i n½i
Siêng nång trao luy®n y l¶i Th¥y khuyên
– ðâu vçn ðßþc nhân hi«n
Làm gì ð«u g£p ði«m nhiên d dàng
Xóm làng may m¡n yên khang
Thân an n½i ch¯n gia trang chïnh t«
Chung vui lßu luyªn ð« hu«
´n Tr¶i ân Ph§t hß¾ng v« cõi thiêng
Tu thi«n thanh thoát ðoàn viên

Tñ sØa s¨ ðßþc giäi li«n thi®n cån
Ung dung tñ tÕi th½ vån
Thß¶ng ngôn thoát tøc ån nån giæ gìn
Bµ ð¥u ði¬n rút t¥m thinh
Thanh quang truy«n thØ nhß hình trång ðêm
Kính bái ,
Nguyn quang Vinh
GIÄI NGHI®P L…N
T× cõi thanh cao giáng trßþc k«m
Tu thi«n pháp lý khöi c÷ng thêm
Trì tam bØu túc linh khí túc
Thñc hành ðÑng ð¡n giäi nghi®p êm
Tài li®u tu h÷c phäi xem
Pháp lý ngu°n g¯c ð£t n«n ði¬n quang
Vô Vi thi«n giác ðàng hoàng
Vô Vi giäi thoát thân an tÕi tr¥n
Vô Vi ð¶i ðÕo chuy¬n l¥n
Trí ý ni®m Ph§t tinh th¥n giao liên
Ðïnh ð¥u ði¬n rút tri«n miên
Tâm thÑc khai mở ở yên dung hòa
Dù ði hay lÕi cØa nhà
Nhân gia quí mªn y là th¥n tiên
Tß¾ng tinh linh khí di®u hi«n
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Tß½ng thân hòa ái ni«m riêng ð¸a ðàng
Song tu b¯i cänh gia trang
Nào con nào vþ an khang m÷i b«
Chß thiên s¡p sÇn ð« hu«
Hành thi«n giäi nghi®p hä hê ðÕo mùi
Càng thi«n tâm giác càng vui
Mô Ni Châu sáng th§t nguôi ch½n h°n
Bµ ð¥u hß¾ng thßþng kính tôn

Phút kh¡c trì chí h÷c ôn khởi lành
Thß½ng thân tâm dÕ giæ thanh
Thân thß½ng tñ giác chân thành ð±i trao

Kính bái,
Nguyn quang Vinh

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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