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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)  Ngß¶i th§t tâm tu cäm thÑc ði¬n gi¾i ra sao ? 
2) Sñ liên h® giæa Tr¶i và Ð¤t có hæu ích gì không ? 
3) Bão løt cänh cáo mi«n trung ð¤t Vi®t do ðâu hình thành ? 
4) Nh½n loÕi ðã ðßþc thoát nÕn sau sñ ð°n ðÕi cüa nhæng nhà tiên tri, nay m÷i ngß¶i ð«u vui hòa và an 
vui, s¨ có nhæng sñ kªt hþp mây thu§n gió hòa không? 
5) TÕi sao có tñu lÕi có tan? 
6) TÕi sao ngß¶i tu lÕi còn nh¾ thß½ng? 
7)  B®nh hoÕn có phäi nghi®p thân không? 
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Las Vegas, 24-01-2000  6 : 05 AM 
Höi :  Ngß¶i th§t tâm tu cäm thÑc ði¬n gi¾i ra sao ?
 
Ðáp :  Thßa ngß¶i ch½n tu tñ cäm thÑc giæa ði¬n 
gi¾i và con ngß¶i r¤t ch£t ch¨ 
 
  K® : 
 Ði¬n gi¾i phân minh rõ trßþc thanh 
 Tr¶i cao ban chiªu cõi siêu hình 
 Tình Tr¶i s¯ng ðµng duyên hành tri¬n 
 Êm ä trong lòng tñ ðÕt thanh 
 

Las Vegas, 25-01-2000  9 : 45 AM 
Höi :  Sñ liên h® giæa Tr¶i và Ð¤t có hæu ích gì 
không ? 
 
Ðáp :  Sñ liên h® giæa Tr¶i và Ð¤t mà ý thÑc rõ 
ràng r¤t hæu ích cho cuµc s¯ng 
 
  K® : 
 Thñc hành liên h® v¾i hóa công 
 Sanh hóa hóa sanh tñ c¤y tr°ng 
 Nhân quä hình thành trong chuy¬n tiªn 
 Thñc hành ch¤t phát tñ v« không 
 

Las Vegas, 26-01-2000  6 : 47 AM 
Höi :  Bão løt cänh cáo mi«n trung ð¤t Vi®t do ðâu 
hình thành ? 
 
Ðáp :  Thßa thiên c½ biªn chuy¬n không ng×ng 
nghï do sñ tr§t tñ cüa Tr¶i Ð¤t chuy¬n biªn theo 
lu§t nhân quä, ði¬n khí b¤t hòa 
 
  K® : 
 Ði¬n khí luân lßu chuy¬n tiªn hoài 
 Tñ mình thÑc giác th¤y càng sai 
 Ai gieo ðÕi nÕn tâm không hi¬u 
 M¤t trí ngu kh¶ ¤y tÕi ai 
 

Las Vegas, 27-01-00  4: 55 AM 
Höi:  Nh½n loÕi ðã ðßþc thoát nÕn sau sñ ð°n ðÕi 
cüa nhæng nhà tiên tri, nay m÷i ngß¶i ð«u vui hòa 
và an vui, s¨ có nhæng sñ kªt hþp mây thu§n gió 
hòa không? 
 
Ðáp:  Thßa không có sñ tan rã, s¨ có sñ kªt hþp t¯t 
h½n xßa, m÷i ngß¶i s¨ ph¤n ð¤u trong sñ s¯ng tñ 
nhiên và h°n nhiên, chu¦n b¸ vui xuân trong nåm 
2000 
  K®: 
 Xuân Tr¶i xu¤t hi®n kh¡p n½i n½i 
 Thñc hi®n chung vui tñ giäi thông 
 Tranh ch¤p không còn xây dñng tiªn 
 Thñc hành ch½n pháp tñ tham tòng 
 

Las Vegas, 28-01-00  9: 5 0AM 
Höi:  TÕi sao có tñu lÕi có tan? 
 
Ðáp:  Thßa lu§t sanh hóa tñu tan ð«u có lúc phäi 
chÕy theo ð¸nh lu§t sanh trø hoÕi di®t nhiên h§u 
m¾i có c½ hµi trở v« không thì m¾i hi¬u ðßþc lu§t 
quân bình cüa m÷i gi¾i 
 
  K®: 
 V« không th¤u tri®t lý quân bình 
 Thanh nh© an vui tñ nín thinh 
 Câm m°m tiªn hóa trong nh¸n nhøc 
 Thành tâm tu luy®n lÕi càng minh 

Las Vegas, 29-01-00  7: 31 AM 
Höi:  TÕi sao ngß¶i tu lÕi còn nh¾ thß½ng? 
 
Ðáp:  Thßa ngß¶i tu thß¶ng nh¾ thß½ng là tâm lúc 
nào cûng nh¾ thß½ng Tr¶i Ph§t, gß½ng trong lành 
phän chiªu l¤y hành giä chung ðß¶ng tu tiªn 
 
  K®: 
 Chung ðß¶ng chÆng có phäi riêng 
 Cùng tiªn cùng tu tñ giäi phi«n 
 Mê muµi không còn gieo ác hÕi 
 Thành tâm dìu tiªn chung hành hi«n 
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Fountain Valley, 30-01-00  7: 35 AM 
Höi:  B®nh hoÕn có phäi nghi®p thân không? 
 
Ðáp:  Thßa b®nh hoÕn do sñ ån u¯ng b¤t c¦n tÕo thành nghi®p thân 
 
  K®: 
 Tích tø nhi«u nåm vì b¤t c¦n 
 TÕo thành ¥m ï chuy¬n bao l¥n 
 Tâm thân b¤t ±n vì tham thñc 
 TÕo ðµng lu m¶ trí lçn thân 
 
 
        Ti«n Tình Duyên Nghi®p, 
 

Bao nåm ðóng góp rõ ch½n tình 
Tham døc hình thành lÕi khó minh 
Ð¶i dÕy tình ngß¶i nay chÆng ðÕt 

Tâm không minh chánh, nþ ð¥y mình 
 

Ð¥y mình khó giäi khó tñ minh 
U¦n khúc bao quanh tÕi chính mình 

LÕm døng tình Tr¶i gieo ý ðµng 
Không minh nhân quä hÕi chính mình 

 
Chính mình ác hÕi khó phân minh 
Ð¶i là tÕm cänh duyên không t¯t 
Trí tu® không minh khó hi¬u mình 
Hi¬u mình m¾i rõ hành trình tiªn 
Tr¶i ban tình ð©p chính mình tu 

 
Mình tu giäi töa thân ðui mù 
Trí tu® phân minh tñ ð¡p bù 

Ð¡p bù ðen bÕc không còn næa 
Phân minh ð¶i ðÕo rõ thân tù 

 
Quí thß½ng, 

Lß½ng Sî H¢ng 
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TH¿ T» LAI VÃNG 

B T, ngày 16 /10/99 
Th¥y kính mªn, 
 
Mùa ðông ðã ðªn r°i, Th¥y và Bà Tám phäi m£c cho ¤m. Tu±i già nên giæ ¤m áp m¾i không b¸ mõ¸ 
 
Th¥y ½i! Con không biªt nói gì h½n khi nh§n sñ h± tr÷ cüa Th¥Ü Tuy tu±i cao, Th¥y vçn nh¾ các ð® tØ nghèo cüa Th¥y và n±i 
ðau khö cüa ngß¶i b®nh ðau. Ân ðÑc cüa Th¥y rµng l¾n vô cùng, con di¬n tä không n±i. Mµt s¯ mái nhà cüa ngß¶i cô 
ð½n lão không con cái b¸ rách nát, ðßþc lþp lÕi, có thu¯c u¯ng, không phäi ðói vì thiªu gÕo. Hôm nay ông P G 78 
tu±i nhß ðßþc h°i sinh, da th¸t h°ng hào, trí ý sáng su¯t, ông r¤t vui, nghî r¢ng ni®m Ph§t bao nhiêu nåm không 
u±ng phí. Ông ðã th¤y ánh sáng b¢ng con m¡t r¤t ð£c bi®t. Ông hªt sÑc cám ½n Th¥Ü Con có cho ông biªt là Ph§t 
"Vî Kiên" ðã giúp ông ð¤Ü 
Thßa Th¥y kính mªn, con làm vi®c trong liên tøc và không h« th¤y m®t. Lòng con r¤t vui.  Lúc nào con cûng th¤y 
nhß có Th¥y bên cÕnh, nh¡c nhở con nhi«u vi®c trong bß¾c ðß¶ng tu giäi thoát. 
 
Nh¾ l¶i Chß Ph§t dÕy r¢ng : 
Ð¶i ngß¶i ch¾p nhoáng nhß l¢n ði®n quang 
Thân ngß¶i giä hi®p r°i tan 
Loanh quanh ba cõi xu¯ng lên sáu ðß¶ng 
Ðã sanh vào cänh vô thß¶ng 
Làm sao thoát khöi con ðß¶ng tØ sanh 
 
Thßa Th¥y, 
Tu PLVV ðúng ð¡n s¨ biªt mình ði v« ðâu r°i, vì v§y mà con vui vë làm vi®c. Con không sþ m¤t ði¬n. CÑ m²i ðêm 
con thu vào và r°i con sanh hoÕt mµt cách tñ nhiên. 
Con ð÷c "Thñc hành tñ cÑu" cüa Th¥y ðã dçn giäi, con r¤t yên lòng, không còn th¡c m¡c hay sþ häi lo âu næa. 
Con th¤y không có gì ð¬ höi. Các bÕn ðã höi ð¥y ðü hªt r°i. Con thích ð÷c h½n là höi, là vì mµt trong nhæng câu 
höi con th¤y cûng có ph¥n con trong ðó và ðã ðßþc Th¥y giäi ðáp ðàng hoàng. Bây gi¶ con an tâm r°i. M²i ngày 
con tiªp tøc hành ð¬ giäi nµi tâm cho ðßþc hoàn mÛ h½n. 
Th¥y ½i! Nhæng cái con ðßþc ban b¯ chï riêng con nh§n và con r¤t vui. ÐÕo Pháp Vô Vi là ch½n lý, không th¬ 
không hành. Khi xßa con ði chùa và phøc vø chùa cûng có, song không có ði¬n quang. Bây gi¶, sau mµt th¶i gian 
hành thi«n và ni®m Ph§t liên tøc, kªt quä vô cùng ðó Th¥Ü 
Hai tháng trß¾c, lúc ngü, con chiêm bao nhìn th¤y bà nµi r¤t trë ð©p, da không có vªt nhån, nhßng tiªng nói 
không thay ð±i, vì v§y con m¾i nh§n ðßþc. Nµi bäo bây gi¶ nµi ði lÕy Ph§t, chï có v§y thôi. Th¥y ½i, con r¤t 
m×ng, ði«u này khiªn con tin r¢ng cØu huy«n th¤t t± nh¤t ð¸nh ðß÷c cÑu. 
Con th§t sung sß¾ng khi nh§n ðßþc th½ cüa Th¥y chï giáo và nh¡c nhở "ð¶i ðÕo song tu". S¯ quà t£ng cüa Th¥y 
hai l¥n gởi v«, con ðã và ðang tiªp tøc làm. Con làm vi®c trong sñ h°n nhiên và tñ nhiên theo ý cüa Th¥Ü Các 
bÕn ðÕo g¥n xa gởi th½ v« cho con. 
 
Con có ngß¶i c§u cûng tu theo PLVVKHHBPP. C§u r¤t vui ð÷c lá thß ð¥u tiên cüa Th¥y gởi cho con. C§u r¤t vui 
ở ðoÕn Th¥y bäo r¢ng : Hoa sen ngàn nåm không héo". Mß¶i m¤y nåm trß¾c, khi ð÷c PLVV, c§u ðã thñc hành, 
nhßng mþ con cñ nñ dæ dµi, ðßa c§u ra phß¶ng. Thª r°i c§u giao t¤t cä tài sän cho mþ, v« ở v¾i Bà và cùng Bà 
tu. Bà con ðã th¤y hà sa. 
Ngß¶i tu hay b¸ khäo ðäo. Nåm nay mþ con ðßa c§u ra tòa ly d¸ ð¬ mþ ðßþc tñ do. Song c§u ký tên. C§u cüa con 
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nh¤t ð¸nh ði hªt con ðß¶ng còn lÕi v¾i PLVV nàÜ Các em cüa con ở Tây ÐÑc cûng tu theo c§u Ch¸ vþ cüa c§u và 
các cháu cüa ch¸ vþ cûng hành theo PLVVKHHBPP. C§u con hay ði rao giäng và làm chÑng cùng thñc hi®n cho 
bà con th¤y và tu. Nhìn th¤y c§u an lÕc con m×ng l¡m. 
 
Thßa Th¥y kính mªn, nåm nay con nh§n ðß÷c 3 bÑc th½ cüa Th¥y và con ðang làm vi®c cho Th¥Ü Dß¾i chân 
Th¥y, con r¤t vui vë. Con nguy®n c¥u mß¶i phß½ng gia hµ cho Th¥y luôn ðßþc d°i dào sÑc khöe ð¬ tiªp tøc t§n 
ðµ qu¥n sanh. 
Kính thß, 
H 
--------------- 
Montréal ngày 9/12/99  
 
H con, 
Th¥y vui nh§n ðßþc th½ con ð« ngày 16 âl. 10 nåm 1999, ðßþc biªt con ðã nh§n ðßþc ti«n h± trþ cho con làm t× 
thi®n, giúp ðÞ ngß¶i nghèo thiªu th¯n. Ngß¶i tu d¤n thân giúp ð¶i ð¬ s¾m thÑc tâm theo 10 ði«u tâm ni®m cüa 
ngß¶i tu Vô Vi tÑc là tñ tu tñ tiªn trên ðß¶ng ±n ð¸nh tâm linh. 
 
Pháp Lý Vô Vi Khoa H÷c Huy«n Bí Ph§t Pháp c¥n thñc hành và tái b°i c½ sở thanh ði¬n cüa B« Trên, dìu tiªn 
trong cån bän phát tri¬n tâm linh. Ð÷c qua nhæng l¶i ði¬n linh thiêng, chï có tiªn chÑ không có lùi. Ngß¶i có 
thñc hành thì s¨ tñ cäm thÑc ði«u lành phân giäi rõ r®t, s¨ væng tâm hành sñ. C¥n tu tiªn ð¬ hi¬u h½n là höi mà 
không ch¸u hành. Tu trong thñc hành thì s¨ cäm thÑc rõ r®t lu§t nhân quä cüa Tr¶i Ph§t ðã s¡p ð£t trong thanh 
t¸nh, hi¬u biªt ðßþc nhi«u ði«u mà ngß¶i thª gian chßa hi¬u vì thiªu tu. Tu ð¬ khôi phøc lu°ng ði¬n ch½n giác 
cüa nµi tâm; cØu huy«n th¤t t± s¨ có c½ hµi tß½ng ngµ trong thanh t¸nh. Ðªn gi¶ ra ði ðßþc ngß¶i tu h± trþ thì h°n 
s¨ ra ði thanh nh© h½n ngß¶i thß¶ng. M²i ngß¶i trong gia ðình ð°ng tu thì s¨ ðßþc nhi«u sñ chiªu c¯, thanh 
quang h± trþ cho tâm linh tiªn hóa t¯t, ngß¶i ch¸u tu là tñ cÑu mình. 
C§u con dÑt khoát và cß½ng quyªt tñ tu tñ tiªn thì m÷i vi®c s¨ ðßþc an bài t¯t ð©p ở tß½ng lai. Kªt hþp và ly d¸ 
cûng do Tr¶i ð¸nh, nhæng sñ quyªt ð¸nh cüa c§u con ðúng theo ðß¶ng l¯i cüa ngß¶i tu Vô Vi thñc hành. 
Ch¸u tu là tñ khôi phøc lu°ng ch½n ði¬n giác tâm. Có hành là có trø làm sao m¤t ði¬n ðßþc, chï có tham dâm tñ 
hÕi mà thôi. 
  
Chúc con và bÕn ðÕo vui tiªn. 
Quí thß½ng 
 
Lß½ng Sî H¢ng 
========================================================================= 
Kính Th¥y Tám, 
 
Con tên là Ð T M D sanh nåm 1961, con ðßþc biªt Th¥y và pháp lý Vô Vi, lúc con còn nhö theo ba ðªn thi«n 
ðß¶ng H   V  E . Lúc ðó con chßa ý thÑc gì v« pháp môn n¥y, nhßng không biªt duyên c¾ nào con lÕi r¤t quí và 
giæ gìn cu¯n Tôi T¥m ÐÕo bên mình g¥n 20 nåm nay và mang theo khi l¤y ch°ng qua Canada. Con có t§p ng°i 
thi«n nhßng ng°i không ðßþc lâu và hình thành thói quen trß¾c khi ði ngü. Mµt hôm có ch¸ bÕn cùng hãng, cho 
mßþn bång thi«n ca  Anh và Tôi  con xem qua, quá là b¤t ng¶ và xúc ðµng khi th¤y ðßþc Th¥y và nghe nhæng l¶i 
ca khuyªn khích tu hành, con nhß giñt mình tïnh mµng, quyªt chí nhü lòng s¨ siêng nång hành thi«n không bê 
tr, không phø lòng Th¥y khuyên bäo, và con ðã tìm ðªn các anh ch¸ trong Vô Vi, ð¬ có ðßþc thêm nhæng tài li®u 
cüa Th¥y nhß nh¡c nhở con h¢ng ngày trong v¤n ð« tu h÷c. 
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Con mÕo muµi xin nh¶ Th¥y giäi giùm con: 
• S¯ là t× nhö con ðã nhìn th¤y ba ð¶i bên dòng h÷ m© con quá là ðau kh± vì mµt chÑng b®nh không biªt là do 

di truy«n hay là nghi®p lñc gì khác:ð¶i thÑ nh¤t là ông ngoÕi con, ð¶i thÑ hai là c§u và má con (ðã chªt) sang 
ð¶i thÑ ba là anh cô c§u cüa con, hi®n tÕi ðang ch¸u mµt thÑ b¸nh mà cä nhà thß½ng ở Thøy Sî phäi bó tay, 
trß¾c nh¤t là ðß¶ng ruµt, ån vào ði ra li«n, không giæ lÕi ðßþc, kª là b¸ teo c½, chân m¤t cäm giác và ðôi m¡t, 
mµt con b¸ mù, con kª tiªp cûng s¡p b¸ không có tuyªn l®.  M²i l¥n ði ti¬u phäi th÷c ¯ng m¾i ti¬u ðßþc, m²i 
l¥n ði ðâu có mµt mình thì phäi bo,À quá là ðau kh±, nhßng lÕ là: ð¥u óc cüa nhæng ngß¶i mang b®nh này 
toàn là tài giöi, sáng trí thông minh nhß hi®n tÕi tuy mang b®nh xác thân tàn phª mà anh con vçn còn ði«u 
hành công vi®c kinh tª qua ði®n thoÕi và tai nghe TiVi ð¬ tìm th¸ trß¶ng không ng×ng nghï. 

• Anh con h÷ Ð  tên L , còn m© con tên Ð  T  S (ðã chªt), khi chªt n¢m trên giß¶ng tay gi½ lên ð¥u gi¯ng nhß b¸ 
trói v§y. Con kính xin Th¥y chï cho con biªt tÕi sao cä dòng h÷ m© con lÕi b¸ nhß v§y? Và con sau n¥y có th¬ 
b¸ nhß v§y không? Và do ðâu mà b¸ b®nh n¥y. Cä bác sî Thøy Sî cûng không tìm ra ðßþc nguyên nhân. Còn 
ph¥n con lúc thi«n co lßÞi rång k« rång sao không có nß¾c miªng ð¥y h÷ng nhß trong sách ðã nói, con chï 
th¤y tánh b¾t nóng näy, biªt nhß¶ng nh¸n, không tranh ch¤p và ít nói chuy®n ngß¶i h½n ngày xßa khi chßa 
thi«n và ðang t§p tánh hy sinh b¤t vø lþi t× vi®c nhö, ý thÑc ðßþc nhæng sai trái trong cuµc s¯ng hàng ngày 
mình ðã phÕm phäi và c¯ g¡ng tu sØa.  

 
Cu¯i th½ con c¥u nguy®n ´n Trên, cho Th¥y ðßþc ở tÕi thª lâu h½n ð¬ con có ðßþc c½ duyên g£p Th¥y ð¬ ðßþc 
Th¥y dìu d¡t chúng con tu tiªn ngày càng ðông, ð¬ cä thª gi¾i ðßþc s¯ng yêu thß½ng hòa bình th§t sñ, không còn 
tham sân tranh ch¤p. 

Kính Th¥y, 
Ð T M D 
Calgary, ngày 25 tháng 12 nåm 1999 

 
========================== 
Montreal, ngày 5 tháng 1 nåm 2000 
M D., 
 
Th¥y vui nh§n ðßþc ði¬n th½ cüa con và ðßþc biªt con ðã g£p ðßþc Th¥y g¥n 20 nåm nay, cho ðªn lúc qua 
Canada m¾i b¡t ð¥u h÷c thi«n, lÕi ðßþc g£p bÕn ðÕo tÕi Calgary. Con ðßþc xem qua video Anh và Tôi, ðã cäm 
ðµng lòng con và không ng¶ có ngày nay. Ði«u ðó cûng chÑng minh Th¥y ðã thñc hành pháp tu t× Vi®t Nam cho 
ðªn häi ngoÕi ðã h½n 40 nåm nay m¾i có kªt quä chút ðïnh ð¬ lßu lÕi cho h§u thª. Con la ngß¶i tiªp tøc, nên 
dûng mãnh thñc hành cho kÏ ðßþc ð¬ tñ thÑc. Con s¨ rõ lu§t nhân quä cüa cuµc s¯ng. Nhân lành thì quä t¯t. 
Nhìn kiªp này s¨ hi¬u ðßþc kiªp trß¾c, làm quan hà hiªp dân lành thì kiªp sau s¨ kh± tri«n miên không l¯i thoát. 
Ngßþc lÕi tu dÑt khoát tham sân, thì kiªp sau s¨ ðßþc may m¡n nhi«u h½n. Vì tâm tham døc vçn còn r¤t khó tu và 
hành thi®n, vì g¯c làm ði«u ác thì luôn luôn b¸ v¥y xéo, tÕo b®nh nan y. Trí sáng mà hß¾ng ngoÕi thì chï v¥y xéo 
tâm thân mà thôi, chÑ chßa phäi th§t thông minh ðâu. Ngß¶i th§t thông minh là ph¥n H°n vßþt khöi th¬ xác, ði 
h÷c ðÕo thì m¾i th§t sñ Thông Minh. H°n không xu¤t khöi xác ðßþc thì làm sao hiêu ðßþc sñ sai l¥m cüa chính 
mình mà ån nån sám h¯i mà tñ tu? 
Còn v« ph¥n con, lúc co lßÞi rång k« rång, không có nß¾c miªng thì con nên thanh l÷c thân b¢ng phß½ng pháp 
thanh l÷c c½ th¬, thß¶ng u¯ng ch¤t chlorophyll (di®p løc t¯) có bán tÕi health food store cho bµ gan mát thì nó s¨ 
có nß¾c miªng, b¾t ån mu¯i và ån ðß¶ng. Con nên liên lÕc v¾i thi«n ðß¶ng n¥y s¨ biªt ðßþc nhi«u chuy®n cüa 
Vô Vi, nhæng ngß¶i này s¯ng vui và thi«n t¯t. – Calgary có thi«n ðß¶ng Lînh Tâm, s¯ phone là: 403-273-3796. 
Chúc con vui tiªn. 



 Tu¥n Báo Phát Tri¬n Ði¬n Nång  s¯ 247  7

 Quí thß½ng.  
 Lß½ng Sî H¢ng. 
 
 

TH´ 
 
Kính t£ng: Bé Tám, anh PCT, T/D Vi Kien, Minh Hòa, HVE, MVC, PKA, TBPTDN và ð¬ tßởng nh¾ ðªn bà Bäy TÐ. 
 
Phát Tri¬n Ði¬n Nång Vû Trø Thång 
Chan hòa ánh sáng hµi Hoa Ðång 
Hai ngàn nåm trß¾c chÆng tu thi«n 
Nên ðªn bây gi¶ chÆng nói nång. 
 
Mµt phút tu thi«n h°n th¤y xác 
Höi ai? Ai ðó? ChÆng còn rång 
S¶ ð¥u bóng láng duyên lành sáng 
Phát tri¬n ði¬n nång vû trø thång. 
 
 
T/D VOVI 30/12/1999 
 
 

Th½ Ðáp: 
Atlantic city, 31/12/1999 
 
Duyên lành tñ ðÕt chÆng khó khån 
Thoát kh± tr¥n tâm giäi c½ c¢n 
Quá khÑ không tu nay giäi ðßþc 
Bình tâm tiªn  hóa v¾i tâm thành 
H² trþ cho nhau trong ð¶i tÕm 
Qui hµi nh½n hi«n ðªn viªng thåm 
Th¡ng cänh Tr¶i ban duyên ðßþc ðµ 
Thành tâm tßởng nh¾ kë không rång. 
 
Quí thß½ng 
Lß½ng Sî H¢ng 

 
 

Nh¾ Cha Nh¾ Th¥y 
 
  Nh¾ cha rÕo rñc mu¯n v«  
 Nh¾ th¥y ¤m Ñc vì chßa thuµc bài 
  Con nguy«n g¡ng chí d°i mài 
 Ð«n ½n khó nh÷c ðêm ngày th¥y ban 
  Ngày ðêm th¥y c£m cøi làm 
 D÷n ðß¶ng tâm t¯i, døc tham tÕi tr¥n 
 Th¥y thß½ng không quän nh÷c nh¢ng 
         VÕch con ðß¶ng sáng con l¥n bß¾c theo. 
 
  Nguyn Th¸ Tr÷n 
   (Tháng 3/2000) 
 
   
 
 
 
 
 
 

Kính Th¥y 
Con quÏ con nguy®n cha tr¶i 
Cho th¥y v« nß¾c vào th¶i Thßþng Ngß½n 
Anh em huynh ð® chúng con 
Ðßþc d¸p di®n kiªn thöa lòng nh¾ thß½ng 
Ði¬n quang th¥y töa muôn phß½ng 
Nhß gà mái m© quý thß½ng con b¥y 
Dña nß½ng dß¾i ðôi cánh th¥y 
Chúng con yên ±n hång say t÷a Thi«n 
Ráng lo sØa, thñc hành siêng 
Th¥y ban thanh ði¬n trþ duyên nhi®m m¥u 
Ð¸nh tâm con tßởng ðïnh ð¥u 
Có th¥y kª c§n pháp màu ban cho 
Nh¾ th¥y con lÕi làm th½ 
Thß½ng th¥y con lÕi ôn l¶i th¥y khuyên 
Ôn ði ôn lÕi tri«n miên 
Ôn cho thanh ði¬n hòa duyên tâm Hi«n. 
NAM MÔ VÎ KIÊN PH‡T 
 
Kính Bái, 
Con, Nguyn Th¸ Tr÷n 
(Tháng 3/2000)
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Thành Kính Tri-Ân  
 
Chúng con thành-kính ðµi ½n Th¥y 
Lo-li®u chu-toàn th§t phß¾c may 
Höa-táng nh¶ Th¥y thß½ng chuy¬n-hóa 
M÷i ði«u t¯t ð©p ðßþc an-bài. 
 
Trong bài Th½ nhö viªt hôm nay 
Thành-kính tri-ân gởi ðªn Th¥y, 
Mu¯n nói bao ði«u không nói ð£ng ... 
Thß½ng Th¥y, muôn thüa mªn thß½ng Th¥y. 
 
Toulouse, ngày 21-03-2000 
Kính Bái, 
Con và gia-ðình 
Tr¸nh Quang Th¡ng. 
 
 
 
 
 
 
 

Bài Th½ Thân Gởi Ð°ng-ÐÕo 
 

Nh¾ v« Ð/H Thiên-Nghi và Yªn-Minh. 
 
Thâm-cäm th½ ai ðã gởi qua 
Tình thiêng ð°ng-ðÕo nghîa sâu-xa 
L¶i Th½ chan-chÑa duyên Thi«n-ngµ 
An-üi lòng tôi r¤t thiªt-tha. 
 
Tr¥n-gian vçn biªt cõi vô-thß¶ng 
Cha m¤t ði r°i cÑ xót thß½ng 
Phän-chiªu h°i-quang lòng chÕnh nh¾ 
Th¥y-CHA thß½ng mãi vçn còn thß½ng.  
 
Viªt gì ð¬ ngö ý tâm thành 
G±i bÕn ð°ng-môn nhæng ý thanh 
Ðành phäi bÕn ½i, riêng gởi ðªn 
Bài Th½ cäm-tÕ nghîa chân-thành. 
 
 
Toulouse, ngày 20-03-2000. 
Kính Bái, 
Tr¸nh Quang Th¡ng. 
 

 
 

==============================

Cäm-TÕ  Ð°ng-ÐÕo 
 

 

Gia-ðình chúng tôi xin thành-kính tri-ân quí bÕn-thi«n Pháp-Qu¯c, Gia-Nã-ÐÕi, Thøy-Sî, MÛ-Qu¯c, Úc-Châu 
cùng Vi®t-Nam, nói chung, ðã gởi ðªn chúng tôi l¶i phân-ßu th¡m-thiªt.  

Chúng tôi cûng xin thành-kính tri-ân quí anh LÕc, anh Toàn, anh Long, anh Nhçn, ch¸ Mai, anh ch¸ HuÏnh-
Ninh-S½n, anh ch¸ Tr¥n-Ðình-Long, anh ch¸ Nguyn-Quang-Vinh, anh ch¸ PhÕm-Ðình-Mai, cùng quí bÕn-thi«n 
trong Hµi Ái-Hæu Vô-Vi Hoa-KÏ nói riêng, ðã thân-hành ðªn t£ng hoa và tham-dñ bu±i c¥u-siêu ngày 20-02-2000 
tÕi T¸nh-Xá Minh Ðång Quang - 8752 Westminster Avenue, CA 92683 USA - cho anh-linh cüa cha chúng tôi là 
ông Tr¸nh-Quang-Chß¾c (t×-tr¥n ngày 13-02-2000 tÕi Los Angeles, hßởng th÷ 82 tu±i ta). 
 
 

Thành-kính tri-ân quí bÕn-thi«n 
Ðã cùng chia xë n±i bu°n riêng 
Ngày tang phúng-ðiªu v« ðông-ðü 
ChÆng ngÕi ðß¶ng xa tñ các mi«n. 
 
G£p quí bÕn-thi«n trong phút giây 
N±i ðau xoa-d¸u lúc sum-v¥y... 
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M¡t nhìn giao-cäm qua tình ðÕo 
Phi«n muµn lòng tu ðßþc giäi khuây. 
 
Tay siªt tay nhau nói ít l¶i 
Mà trong tâm-thÑc n±i bu°n v½i... 
M¾i hay ð°ng-ðÕo tình thâm-thúy 
Dào-dÕt ½n Th¥y quí bÕn ½i ! 
 
Tôi viªt bài Th½ gÕt l® s¥u 
Gởi v« quí bÕn kh¡p nåm châu  : 
Ch¡p tay kính bái ngß¶i trong ÐÕo 
Tßởng ni®m cha tôi kh¤n nguy®n-c¥u. 

 
 

Los Angeles, ngày 20-02-2000. 
Kính bút, 

Tr¸nh Quang Th¡ng. 
 

 
H¿•NG TÂM C…U NGUYÊN 

 
Xin quý ðÕo hæu hß¾ng tâm c¥u nguy®n cho Ông Ngô Viªt Thø, sinh nåm 1926 (tu±i Bính D¥n) m¤t ngày 
09/03/00 tÑc là ngày 04/02 nåm Canh Thìn, hßởng th÷ 75 tu±i, pháp danh Chánh Minh Huy«n, là thân phø cüa 
bÕn ðÕo Ngô Viªt Châu Bäo (thi«n ðß¶ng Paris). 
Xin cám ½n quý ðÕo hæu 
HAHVV Pháp 
 

THÔNG BÁO V‹ T‘ CHºC ÐH THANH T˜NH NÅM 2000 
 
Kính thßa quý bÕn ðÕo, 
 
M²i nåm, chúng ta ðñ½c d¸p hµi tø tÕi mµt ÐÕi Hµi Tâm Linh v¾i sñ  hi®n di®n cüa ÐÑc Th¥y r¤t là quý báu. Ð¬ 
cho chß½ng trình ÐÕi Hµi  có thêm tài li®u phong phú v« dÕo pháp,  và m÷i bÕn ðÕo ðßþc d¸p h÷c höi thêm v« 
ph¥n tu h÷c, chúng tôi yêu c¥u quý bÕn dÕo  vui lòng ðóng góp nhß sau: 
 
(1) Nªu quý bÕn có nhæng câu höi v« tu h÷c, có lþi ích cho chung, mà nhæng câu höi này chßa t×ng dßþc giäi 
ðáp qua các  tài li®u tu h÷c cüa ÐÑc Th¥y, xin quý bÕn hãy gØi các câu höi này v« cho œy Ban T± ChÑc ÐÕi Hµi 
 
(2) Chß½ng trình ÐÕi Hµi s¨ có 2 ðêm vån ngh® Vô Vi Qu¯c Tª .  Tuy nhiên, th¶i gian r¤t gi¾i hÕn, và ð¬ ðáp Ñng 
nhu c¥u cüa t¤t cä các anh em tham dñ  ÐÕi Hµi, chúng tôi yêu c¥u quý thi«n ðß¶ng, ho£c ð¸a phß½ng mu¯n 
ðóng góp tiªt møc vån ngh®, xin liên lÕc trß¾c v¾i chúng tôi ð¬ s¡p xªp chß½ng trình. 
 
Xin quý bÕn liên lÕc và gØi câu höi ho£c tiªt møc ðóng góp vån ngh® v« các ð¸a chï sau ðây  trß¾c ngày 15 tháng 
6 nåm 2000: 
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TÕi Âu Châu: 
Anh Dominique Santelli: 
email: santelli.dominique@wanadoo.fr 
fax: 33-450708355 
ð¸a chï (XEM TRONG T¶ GHI DANH ÐÕi Hµi) 
 
TÕi MÛ, CANADA , Úc Châu và các nÑ½c khác: 
Xuân Mai 
email: mnguyen@apple.com 
fax: 530-589-1517 
ð¸a chï: PO Box 5915, Oroville, CA 95966 - USA 
 

Thông Báo cüa HAHVV N.S.W  
 
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. 
 
Mu¯n biªt thêm chi tiªt ho£c ð¬ ghi tên, xin liên lÕc các s¯ ði®n thoÕi sau: 
 
• Thái Phúc Häi 9610 1619 ho£c 0403 013 466 
 
T.M  Võ Tiªn Dûng 
Hµi Trßởng HAHVV/NSW 
 


