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TU…N BÁO 

PHÁT TRIŒN ÐIŒN NÅNG 

 

 
2922 Jolicoeur St. 
Montreal - H4E 1Z3 
CANADA 

 

 
Ði®n thß : aphancao@videotron.ca 

WEB: WWW.VOVI.ORG 

S¯ 240                                            ngày 06 tháng 2, 2000 
T¶ báo h¢ng tu¥n ÐIŒN KHÍ PHÂN GIÄI dành riêng phøc vø bÕn ðÕo thñc hành Pháp Lý Vô Vi Khoa H÷c Huy«n Bí Ph§t Pháp 

 
 

M÷i vi®c êm xuôi tñ ðäm thông 
Thñc hành ch¤t phác tñ tham tòng 

Chúa không th¤y Chúa, nay không ðµng 
Nguyên khí Tr¶i ban vçn tham tòng. 

 
 

Lß½ng Vî Kiên 

 
 

Møc Bé Tám t×  05-12-99 ðªn 11-12-99 
Copyright © 1999 by Lß½ng Sî H¢ng & VoVi Association of Canada. All rights reserved. 

 
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.  Sau khi sñ biªn chuy¬n cüa thiên c½ s¨ ði vào ðâu ? 
2.  Lòng t× thi®n xu¤t phát t× ðâu ? 
3.  Dày công thñc hành tñ cÑu có hæu ích gì không ? 
4.  Thiêng liêng chuy¬n giáng b¢ng cách nào ? 
5.  Óc tâm v¤n vß½ng có ích gì hay không ? 
6.  Sñ sai lÕc cüa kh¯i óc có hæu ích gì không ? 
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7. Khuyªn tu thì phäi khuyªn tu làm sao ? 
 
 

Montréal, 05-12-99  6 : 00 AM 
Höi :  Sau khi sñ biªn chuy¬n cüa thiên c½ s¨ ði vào ðâu ?
 
Ðáp :  Thßa sau sñ biªn chuy¬n cüa thiên c½ thì sñ bình 
minh s¨ hµi tø và quang chiªu 
 

K® : 
 Bình minh tái hµi chiªu n½i n½i 
 ThÑc giác tâm tu cûng hþp th¶i 
 Nguy biªn không còn nay ðÕt thÑc 
              Hòa ð°ng chia xë ðÕt ch½n l¶i 

Montréal, 06-12-99  9 : 15AM 
Höi :  Lòng t× thi®n xu¤t phát t× ðâu ? 
 
Ðáp :  Thßa lòng t× thi®n xu¤t phát t× sñ ðau thß½ng cäm 
ðµng lòng ngß¶i 
 

K® : 
 Thiên c½ sàng s¦y t§n ðáy lòng 
 Có kh± có tu có tri¬n vòng 
 Thay ð±i tình ngß¶i trong biªn chuy¬n 
 Cäm minh t× thi®n tñ tham tòng 

Montréal, 07-12-99  2 : 45 AM 
Höi :  Dày công thñc hành tñ cÑu có hæu ích gì không ? 
 
Ðáp :  Thßa dày công thñc hành tñ cÑu r¤t có hæu ích 
 

K® : 
 Có tu có hành tñ tâm cÑu 
 Giäi töa phi«n ßu giúp m÷i ngß¶i 
 Phát tri¬n tâm linh duyên hµi t¯t 
 Thành tâm thñc hành lÕi vui tß½i 
 

Montréal, 08-12-99  3 : 00 AM 
Höi :  Thiêng liêng chuy¬n giáng b¢ng cách nào ? 
 
Ðáp :  Thßa thiêng liêng chuy¬n giáng b¢ng cách sñ thu 
nh§n cüa m²i kh¯i óc khác nhau g÷i là hÕ t×ng công tác 
 

K® : 
 Giáng theo trình ðµ hß¾ng tâm hành 
 Chuy¬n tiªp hành thâu ß¾c ðßþc thanh 
 Trí tu® b¤t phân ði«u chuy¬n ðµng 
 Tình Tr¶i vçn chiªu vçn kªt mành 

 
Montréal, 09-12-99  6 : 05 AM 
Höi :  Óc tâm v¤n vß½ng có ích gì hay không ? 
 
Ðáp :  Thßa óc tâm v¤n vß½ng thiªu dÑt khoát r¤t khó tu 
 

K® : 
 Tßởng l¥m kh¶ dÕi còn ngu 
 Giäi quyªt không xong chuy®n cõi tù 
 Mê loÕn chính mình tâm khó ðÕt 
 Trì tâm tu luy®n tñ phân bù 
 

Montréal, 10-12-99  5 : 20 AM 
Höi :  Sñ sai lÕc cüa kh¯i óc có hæu ích gì không ? 
 
Ðáp : Thßa sñ sai lÕc th¥n kinh kh¯i óc không có lþi cho 
tâm lçn thân, sñ tham dâm s¨ gia tång 

K® : 
 Ði¬n linh s¨ giáng t× t×ng ðµng 
 Tâm thÑc không yên tÕo cái còng 
 Kh± trí cñc tâm không tiªn n±i 
 B§n lòng không ðÕt lÕi không thông 
 

Montréal, 11-12-99  9 : 40 AM 
Höi :  Khuyªn tu thì phäi khuyªn tu làm sao ? 
 
Ðáp :  Thßa khuyªn tu thì phäi tñ tu trß¾c có kªt quä 
nhiên h§u m¾i khuyªn ngß¶i kª tiªp 
 
 

K® : 
 Khuyªn tu thñc hi®n hình thành 
 Tñ giäi phi«n ßu tñ thñc hành 
 Kªt quä chính mình không gián ðoÕn 
 Thñc hành liên tøc tñ phân hành 
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TH¿ T» LAI VÃNG 
 

ÐÑc Th¥y,  
 
Ð¥u thß con thành kính chúc ÐÑc Th¥y thân tâm luôn an lÕc, trß¶ng th÷, hß¾ng dçn chúng con tu. 
Kính thßa ÐÑc Th¥y, con là C P,  con hành ngh« lß½ng y, xem mÕch, b¯c thu¯c dân tµc : 
Th¥y có dÕy con sau khi khám b®nh xong c¥n n¢m trong b°n nß¾c mu¯i bi¬n 15 phút ð¬ l² chân lông giäI trßþc. 
V§y nßóc mu¯i bi¬n này có phäI là con l¤y mu¯i hµt con bö vào nß¾c cho tan ra h½i m£n m£n là ðuþc ? Hay 
nhi«u ít thª nào kính xin ÐÑc Th¥y chï dÕÜ 
Con n¢m trong b°n nß¾c con thở Pháp Luân có ðßþc không ? Hay là ng°i ni®m Ph§t t¯t ? Khi ngâm 15 phút ð¬ 
nhß v§y hay là t¡m xä nß¾c ng÷t lÕi ? (vì khi con ði t¡m bi¬n ở Vûng Tàu, khi t¡m xong con ít khi t¡m nß¾c ng÷t 
lÕi). 
– nhà con thß¶ng có các bÕn ðÕo ðªn thi«n chung vào ngày r¢m, ho£c thi«n hß¾ng thßþng ni®m Ph§t cho mµt 
vài ph¥n h°n thân nhân cüa bÕn ðÕo hay bÕn ðÕo qua ð¶i. V§y trß¾c khi thi«n chung, con ng°i thi«n ni®m Ph§t 
trong tâm hay nhß thª nào ? Kính xin Th¥y chï dÕy. Con thßòng ð¬ tên tu±i ngß¶i m¤t trß¾c bàn th¶ cØu huy«n 
r°i ng°i ni®m Ph§t theo bång cüa ÐÑc Th¥y, làm nhß v§y có ðúng không ? Có c¥n ð¬ t¤m änh m¤y ngß¶i qua ð¶i 
trß¾c m£t các bÕn ðÕo r°i thi«n chung không ? 
- Theo l¶i m¶i, ngày r¢m nhà bÕn ðÕo có thßþng kính Vô Vi : nam tä næ hæu, còn con và gia ðình chü ðÑng g¥n 
kiªng, con ð÷c ra tiªng và nguy®n (các bÕn ðÕo ðÑng phía sau ni®m Ph§t hß¾ng thßþng). 
 
- NAM MÔ A DI ÐÀ PH‡T (3 L…N) 
- NAM MÔ ÐºC ÔNG T¿ (CAO HÿU Hi‹N H“ PHÁP) 
- NAM MÔ ÐºC ÔNG TÁM (PH‡T VÎ KiÊN) 
- NAM MÔ PH‡T QUANG THÁNH VÀ KH�I C“NG Ð�NG VÔ VI (2 l¥n) 
GIA H“ CHO ANH CH˜ .... TU HÀNH TINH T„N, TÂM THÂN AN LAC. 
 
Nguy®n v×a xong con th¤y ði¬n B« Trên giáng xu¯ng vào kính Vô Vi, con cäm nh§n lu°ng ðI¬n r¤t mÕnh rút 
thÆng ngß¶i con lên r¥n hªt cä bµ ð¥u, (lúc ðó con ni®m Ph§t), mà các bÕn cûng cäm nh§n gi¯ng nhß con. 
 
Kính xin ÐÑc Th¥y cho con biªt có bÕn ðÕo ch² này thì con cäm nh§n ðßþc 5 lu°ng ði¬n giáng xu¯ng, còn có 
khi thßþng kính ở n½i khác cûng ngày r¢m hay mùng 1, chï có 2 hay 3 lu°ng ðI¬n cüa B« Trên, v§y là sao ? Sao 
có ch² ít có ch² nhi«u ? và ðI¬n ðó là cüa Ð¤ng nào ? Làm thª nào phân bi®t ðßþc ði¬n cüa Ph§t, Tiên, Ph§t 
Quang Thánh, hay cüa ÐÑc Th¥y, hay là ði¬n âm ... v..v.. 
Xin ÐÑc Th¥y vui lòng cho con biªt ð¬ phân bi®t. 
 
5) Khi con ðÑng trß¾c quan tài cüa bÕn ðÕo, con cûng thành tâm nguy®n Ông Tß, Ông Tám ... gia hµ cho ph¥n 
h°n ... ðßþc siêu thång t¸nh ðµ, r°i con cäm nh§n gi¯ng nhß thßþng kiªng Vô Vi, nhßng ít h½n, không mÕnh b¢ng 
kính Vô Vi, v§y là ði¬n cüa ai ? Và con v« nhà ngåm b°n nß¾c mu¯i bi¬n ð¬ giäi trßþc 15phút có t¯t không ? 
 
6) Ð¯i v¾i ngß¶i tu thi«n hay không tu, khi chªt ðem thiêu thành tro ðem bö ra giæa bi¬n có t¯t không ? Hay là 
chôn t¯t h½n ? 
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7) Nåm 97, tháng 3, má con m¤t, con có xin ý kiªn ÐÑc Th¥y mua ð¤t ð¬ c¤t thi«n ðß¶ng cùng bÕn ðÕo ð¬ tu 
h÷c, Th¥y nói r¤t t¯t, và có cho tên thi«n ðß¶ng ðó là " MÛ Thi®n". Nhßng vì ở VN còn khó khån..., vã lÕi hi®n ð¤t 
ở VN lÕi m¡c l¡m; hi®n các bÕn ðÕo cûng thß¶ng ðªn tÕi nhà con tÕi thành ph¯ M T ð¬ thi«n chung. V§y có th¬ 
tÕm xin ý kiªn ÐÑc Th¥y cho chúng con tÕm g÷I n½i này là thi«n ðß¶ng MÛ Thi®n có ðßþc không ? Thïnh thoäng 
vào ngày r¢m ho£c có bÕn ðÕo qua ð¶i, ðªn hß¾ng thßþng thi«n chung và chï cho các bÕn m¾i hành pháp ? Nªu 
ðßþc, kính xin ÐÑc Th¥y hµ trì h°ng ân thanh ði¬n ð¬ chúng con an tâm tu h÷c. 
 
Sau cùng con thành kính, kính chúc ÐÑc Th¥y luôn an lÕc, trß¶ng th÷ ð¬ ðµ chúng sanh tiªn k¸p  
c½ qui nhÑt kÏ III  
Con chân thành ðµi ½n ÐÑc Th¥y 
Con 
C P C 
-------------------- 
A C ngày 17/09/99  
 
P C, 
 
Th¥y vui nh§n ðßþc th½ con ð« ngày 4 tháng 4 nåm 1999 ðßþc biªt con vçn bình an ðµ ð¶i. 
Mu¯i hµt bö vào b°n nß¾c ¤m cho tan là khoäng 1 kg là ðü hút ðßþc trßþc khí t× l± chßn lông, n¢m trong b°n 
thở chiªu minh r¤t t¯t. Ngâm xong phäi t¡m nß¾c lÕnh cho l± chßn lông khép lÕi, nªu t¡m bi¬n giæ ðßþc là t¯t. 
 
Các bÕn ðªn nhà chung thi«n vào ngày 15 AL, hß¾ng thßþng, c¥u nguy®n cho bÕn ðÕo hay thân nhân qua ð¶i 
s¾m siêu thång t¸nh ðµ là t¯t. C¥n ni®m Ph§t là ðü r°i. Ni®m Ph§t ðúng theo bång Th¥y là ðúng. C¥n nêu danh 
cüa ngß¶i qua ð¶i và chôn tÕi ðâu, c¥u nguy®n cho s¾m siêu thång t¸nh ðµ là ðßþc r°i, hß¾ng tâm và thi«n 
chung. Dùng ý ni®m không c¥n ni®m ra tiªng, kh¦u khai th¥n khí tán. 
 
Thành tâm ni®m Ph§t ði¬n rút thÆng ngß¶i chÑng minh ð¯c mÕch b¡t ð¥u thông m¾i giäi ðßþc trßþc. 
 
Thßþng kiªn Vô Vi nh¶ bÕn ðÕo thành tâm ni®m Ph§t ð¬ bên trên chuy¬n chÑng là ðü r°i, không c¥n nêu danh v¸ 
n¥y, v¸ n÷ tÕo mê tín d¸ ðoan, ma s¨ th×a c½ hµi nh§p xác không có lþi. Ngày r¢m hay là mùng mµt cûng ðßþc, 
ði¬n rút thì ðúng còn ði¬n giáng xu¯ng là không ðúng. Tâm bÕn ðÕo ðµng thì ði¬n rút ít, tâm bÕn ðÕo t¸nh thì ði¬n 
s¨ rút nhi«u thì l¶i c¥u nguy®n m¾i có hi®u lñc. Ði¬n cüa ông Tám, ông Tß chï có chÑng giäi chÑ không phù hµ 
nhß ngß¶i ð¶i mu¯n. Ði¬n giäi ðµ cho sáng su¯t thêm là ðúng, ngßþc lÕi ðè n£ng là ma hay quï. Thành tâm ni®m 
Ph§t trß¾c Quan Thánh là ðµ cho ph¥n h°n ðßþc thång hoa nh© nhàn và ¤m áp h½n. Ði¬n cüa hành giä bÕn ðÕo 
chÑ không có v¸ thiêng liêng nào dám xen vô sñ ch½n chánh cüa Tr¶i Ph§t. Ngß¶i chªt xác ch¸u thiêu là giäi 
ðßþc nghi®p, bö ph¥n thiêu ra bi¬n là ph¥n h°n d liên h® v¾i Nguy®t Quang Ph§t, d ði«u hòa và thanh nh©, 
thay vì chôn và cúng quãy, ph¥n h°n vçn còn nghi®p và thù oán lçn nhau, cúng ch×ng nào s¨ nguy hÕi ch×ng 
n¤y, gia ðình không yên. 
 
Mu¯n l§p thi«n ðß¶ng phäi xin phép ð¸a phß½ng ðàng hoàng s¨ không có sñ trở ngÕi v« saø Thi«n ðß¶ng là tñ 
nhiên hµi tø bÕn ðÕo ðªn thñc hành PLVVKHHBPP là r¤t t¯t, ích qu¯c lþi dân, c¥n có gi¤y phép ð¸a phß½ng thì 
m÷i vi®c s¨ ðßþc êm xuôi. 

 
Chúc con và các bÕn tu tiªn. 
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Quí thß½ng 
Lß½ng Sî H¢ng 
 

V¿—N TH´ VÔ VI 
 

PH‡T CÓ CÒN DUYÊN
 

 
Ph§t Tám còn duyên hay hªt duyên 
Sao còn lçn qu¦n v¾i nh½n duyên ? 
NØa 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 NIỆM ðoÕn tr¥n duyên 
Vì lòng bác ái hay vì nþ 
Mà Ph§t vçn còn vß¾ng nghi®p duyên 
 

 
K.K 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
Không có Ph§t không có duyên 
ChÆng có còn duyên chÆng hªt duyên 
ChÆng còn Ph§t Tám höi nhân duyên 
Ngß¶i mê hay nói mình ðau kh± 
CÑu kh± ban vui thanh t¸nh duyên 
Có ch¤p có mê ai tñ cÑu 
Không thi«n không ni®m chÆng ðoÕn duyên 
Thi®n tai bác ái ai ðòi nþ 
Ma Ph§t r°ng mù tµi nghi®p duyên 
 

TÐVV VN 
 

 
Vô Vi phát tri¬n s¯ng hòa ð°ng 
M� trí khai tâm gi¯ng Tiên R°ng 
Su¯t kiªp Tu Thi«n khai trí sáng 
Cä ð¶i L§p HÕnh giæ tâm không 
H° Gia Trang ðªn vui sum hþp 
BÕn ðÕo Tr¶i Nam thöa ß¾c mong 
Xây dñng Tâm Linh và SÑc Khöe 
Hi®p hòa ð¶i ðÕo mãi thong dong 
 

K.K 

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 phát 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 
 

TÐVV VN 
Thông Báo cüa œy Ban T± ChÑc ÐÕi Hµi Thanh T¸nh nåm 2000 tÕi Prague: 

 
Kính thßa quý bÕn ðÕo, 
Vì  hãng t± chÑc Tours c¥n chúng tôi cho biªt t±ng s¯ ngß¶i tham dñ ði Tours sau ÐÕi Hµi Thanh 
T¸nh trß¾c ngày 31  tháng 3, 2000, chúng tôi yêu c¥u quý bÕn ðÕo mu¯n ði Tours sau ÐÕi Hµi vui 
lòng liên lÕc v¾i chúng tôi ð¬ ghi danh s¾m (trß¾c 31 tháng 3, 2000 ) 
Quý bÕn có th¬ ðóng ti«n tham dñ Tours t× ðây ðªn ngày 15 tháng 5, 2000,  cûng là hÕn chót ð¬ 
ghi danh tham dñ ÐÕi Hµ¸ 
Xin liên lÕc qua email: 
aphancao@videotron.ca hay  mnguyen@appl©com 
ho£c fax: 530-589-1517 or 514-3628036  
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Thành th§t cäm ½n quý bÕn, 
 
UB T± ChÑc  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Nhân d¸p nåm m¾i Ban Biên T§p xin Kính Chúc TH…Y nhi«u sÑc khöe và quý bÕn ðÕo tu tiªn 


