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Số:  809  Ngày: 09 tháng 01 năm 2011 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  23/03/2001 đến 29/03/2001 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và 
giải toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều 
sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm 
linh. 
Kính bái, 
Bé Tám 
  
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 
 
1) Ðồng hành cảm thức thâm tình ra sao? 
2) Duyên tình tái hợp là sao? 
3) Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có giúp ích gì cho nhân loại? 
4) Thương tình sống động có bị đứt không? 
5) Sự kiên trì có hữu ích gì không? 
6) Sự tiến hóa của nhân loại sẽ đi từ đâu tới đâu? 
7) Sự suy yếu kinh tế thế giới do đâu hình thành? 
 
 
 
 

Hieåu Bieát
Hieåu bieát ñôøi nay haønh ñaït thoâng 
Giaûi tieán chính mình qui moät moái 
Khoå haïnh bình taâm chuyeån töø hoài 
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo töï ñaït ngoâi 

 
Vĩ Kiên 
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1) Amphion -Les- Bains, 23-03-2001  3: 10 AM 
Hỏi:  Ðồng hành cảm thức thâm tình ra sao? 
 
Ðáp:  Thưa đồng hành cảm thức thâm tình qui một 
thần giao cách cảm 
  Kệ: 
 Liên hệ chung đường qui một mối 
 Tâm thân ổn định tiến từ hồi 
 Thâm tình giao cảm cùng chung lối 
 Trí tuệ quang minh tiến từ hồi 
 

2) Amphion -Les- Bains, 24-03-2001  6: 03 AM 
Hỏi:  Duyên tình tái hợp là sao? 
 
Ðáp:  Thưa duyên tình tái hợp tùy theo sự chuyển 
động của Bề Trên 
  Kệ: 
 Tái hợp chơn tâm tự tiến tùy 
 Nguyên do hội tụ chuyển tâm trí 
 Qui hồn qui vía không còn động 
 Giải tỏa phiền ưu tự giác tri 
 

3) Amphion -Les- Bains, 25-03-2001  6: 55 AM 
Hỏi:  Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có giúp 
ích gì cho nhân loại? 
 
Ðáp: Thưa trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ kiểm 
soát tất cả nhân loại đã và đang làm qua điển giới 
  Kệ: 
 Khí thanh chuyển hóa khắp nơi nơi 
 Quang chiếu điển hành ý của Trời 
 Giới luật không ngưng hằng kiểm soát 
 Bình tâm nhận được lý chơn lời 
 

4) Amphion -Les- Bains, 26-03-2001  7: 20 AM 
Hỏi:  Thương tình sống động có bị đứt không? 
 
Ðáp:  Thưa thương tình sống động không bao giờ 
dứt hết, có ánh sáng là có từ tâm 
  Kệ: 
 Thương tình ban chiếu khắp cùng chuyển 
 Giải giới phân minh lập luận tiến 
 Trí tuệ phân minh tự đạt duyên 
 Bình tâm thanh tịnh trí giao liên 
 

5) Monaco, 27-03-2001  3: 40 AM 
Hỏi:  Sự kiên trì có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa sự kiên trì là xây dựng đường tu 
  Kệ: 
 Kiên trì vượt khỏi tánh tham dâm 
 Học hỏi triền miên tự tiến tầm 
 Ðường đạo đường đời duyên tự thức 
 Phân minh trí tuệ tự tái tầm 
 

6) Monaco, 28-03-2001  4: 10 AM 
Hỏi:  Sự tiến hóa của nhân loại sẽ đi từ đâu tới 
đâu? 
 
Ðáp:  Thưa sự tiến hóa của nhân loại sẽ đi tùy luật 
nhân quả mà tiến 
  Kệ: 
 Tùy duyên tiến hóa của tâm linh 
 Giải nghiệp phân minh rõ tiến trình 
 Thổn thức trong lòng xây thiện nghiệp 
 Qui hồn qui vía tự phân minh 
 

7) Monaco, 29-03-2001  6: 25 AM 
Hỏi:  Sự suy yếu kinh tế thế giới do đâu hình thành? 
 
Ðáp:  Thưa sự suy yếu kinh tế thế giới do sự tham lam hình thành, sợ nghèo tham giàu 
  Kệ: 
 Tham lam nhân quả đã hình thành 
 Khó khổ phải cam sụp đổ nhanh 
 Yếu ớt chính mình gieo ý động 
 Thành tâm tu sửa tự thong dong 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan 

 
46.-Vấn:  Lúc thiền định niệm lục tự di đà trên đỉnh đầu hay thả lõng bộ đầu, cái nào tốt? 
 
Đáp:  Thiền định, chừng nào trong tâm chúng ta động mớí chú ý nơi trung tâm chơn mày và niệm lục tự 
thì nó mới giãi được nghiệp tâm. 
 
47.- Vấn:  Lúc con thiền niệm lục tự ngay trung tâm chơn mày có lúc thấy người đi ngang qua lại không 
thấy mặt, có lúc thấy bầu trời xanh, có sao không? 
 
Đáp:  Tốt. Cứ tiếp tục đi rồi nó sẽ mở rỗng, nó thấy tứ hải quy gia ở dưới bụng nó chớ không phải đâu đâu.  
Thấy bốn biển rõ ràng. 
 
48.- Vấn:  Người đi làm giờ giấc khác nhau thiền không đúng 12 giờ khuya, như vậy có chậm tiến đường 
tu không? 
 
Đáp:  Do tâm cố gắng của con người. Ta đi làm ban đêm, ban ngày về ta lo thiền, thiền cho đầy đủ ta nằm 
xuống có giấc an ngủ, tối nay đi làm lại. Do ý chí dũng hành của chính mình, cái đó là quan trọng. 
 
49.- Vấn:  Như pháp lý Vô vi được phổ truyền khoảng 27 năm trở lại, trong đó có một số bạn đạo đã 
xuống tóc.  Vậy khoảng độ 100 năm sau, giả thữ cả nước đều trọc đầu hết, Thầy thấy thế nào? 
 
Đáp:  Toàn nước trọc đầu hết sẽ ảnh hưởng cả thế giới trọc đầu luôn. 
 
50.-Vấn:  Trước khi thở pháp luân có cần mở cửa sổ để giải bớt hơi nóng cuả lò sưởi trong phòng cho 
được thoáng khí để thở pháp luân có kết quả tốt hay không? 
 
Đáp:  Nếu dùng không khí tự nhiên tốt hơn.  Lò sưởi nó có thể làm nóng trong người, dùng một chút 
không khí vô thì không có sao.  Lạnh quá thì ta không có thể hít đươc.  Một chút lò sưởi, một chút không 
khí bên ngoài thì không khí nó điều hòa. 
 
51.- Vấn:  Khi làm việc nặng bị ứ tức trong cơ quan phải giải bằng cách nào? 
 
Đáp:  Phải làm chiếu minh cho nó giải trược .  Nếu làm quá nặng, bị uất bên trong đó là bị thương rồi nó 
mới tức bên trong.  Còn làm chuyện thông thường mình về mình giải bằng chiếu minh cũng tốt lắm. 
 
52.- Vấn:  Đại pháp nhãn tạng của Đức Phật Thích Ca Khác với Pháp lý vô vi như thế nào? 
 
Đáp:  Cũng như người ta không có nhắm mắt như mình, nhưng người ta ngồi mắt hí hí, nhìn cái trên kia 
rồi nhìn cái dưới này.  Nó định được cũng hay lắm.  Cái pháp nào mà làm đúng cũng rất hay.  Người đời 
hay sợ mất của, sợ chết mắt thường mở, nên bạn đạo Vô Vi nhiều khi soi hồn, một chập mở mắt xem có 
con chuột chạy ngang không, một chặp mở mắt xem ông chồng ngủ chưa, nhiều chuyện lắm.  Cho nên con 
mắt chúng ta bắt buộc nhắm, soi hồn có mê, có tỉnh ta không muốn mở nữa.  Lúc đó chúng ta mớí có cơ 
hội, khu trung tim chân mày chúng ta mới có cơ hội bừng sáng.  Sự bừng sáng đó ta mới thấy chiều sâu 
của đạo pháp, sung sướng vô cùng. 
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY 
 

Chung hòa tâm đạo khắp nơi nơi 
(Họa thơ bạn đạo quê nhà) 

 
Chung hòa tâm đạo khắp nơi nơi 
Cảm mến thương yêu lý tuyệt vời 
Xa cách chân Trời tâm vẫn Ngộ 

Từ tâm thanh lập thuận Duyên Trời. 
 

Qui y Chơn Pháp tâm thường thức 
Tiếng nói đâu đây vẫn sáng ngời 
Bình thản tâm hồn duyên Phật độ 

Sắc Không Không Sắc vẫn phân lời. 
 

Thức tâm hành giả khắp Trời Âu 
Chốn chốn nơi nơi chuyển pháp mầu 

Hoàn trả Ðạo Tâm cùng các giới 
Nhu cầu Giải Nghiệp ý cao sâu. 

 
Màn Trời chiếu Ðất nơi cầu tiến 
Tinh điển phân qua chẳng có sầu 

Sau khổ lại là Chơn Ðạo Pháp 
Bình tâm nhận định cứu Trời Âu. 

 
Lương Sĩ Hằng 

San Jose, ngày 30 tháng 8 năm 1981 
 

 
THƠ 

         XUÂN SEN ĐẦY 
Xuân vui tươi thắm xuân muon thuở 
Xuân ẩn niềm vui xuân thượng thừa 
Xuân nhớ, thích ưa xuân hứa 
Xuân về hoa nở xuân quê xưa 
Xuân thời lại thắm xuân trôi chảy 
Xuân mãi, xuân hoài, xuân chúc ai 
Xuân chớ liêu tai xuân ảo ảo 
Xuân về Xuân đãi xuân sen đầy. 
                        Cà Mau, 21-12-2010 
                             Văn Phong 
                  ---- 
                XUÂN 
Xuân mang niềm tin tới 
Xuân mới nhiều phúc may 
Xuân thay lòng thay mãi 
Xuân thắm nhụy tâm may. 
 

Xuân mai đầy lưu luyến 
Xuân đến rồi xuân đi 
Xuân chi sao thay đổi 
Xuân trao nổi lòng ai. 
 
Xuân ơi! từ đâu tới 
Xuân muốn nói điều chi 
Xuân đi đời thay đổi 
Xuân thắm nhụy tâm khai. 
 
Xuân khơi nhiều kí ức 
Xuân ước ở ngày mai 
Xuân tươi tìm ẩn mãi 
Xuân đãi huệ tâm mai. 
            Cà Mau, 21/12/2010 
                 Văn Phong 
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           LUYẾN VỀ 
         ( Thân tặng Văn phật tử) 
Dạo cảnh  ban đêm nhớ ẩn niềm 
Cha trời cấu tạo cảnh hồn nhiên 
Hồng ân nhớ mãi người ban tạo 
Ẩn chứa ngôn điều ở pháp êm. 
Tiềm ẩn chân ngôn người mãi đợi 
Mong chờ con trẻ hướng hồi quê 
Duyên đời khai đạo hòa cùng tiến 
Đòi hỏi không tâm có luyến về. 
                       Cà Mau, 05-01-2011 
                              Văn Phong 
                  ---- 
     MỪNG XUÂN TÂN MÃO 
MỪNG Tết về vui khắp mọi nhà 
XUÂN thời Đạo Hữu đặng thăng hoa 
TÂN niên phát triển nhiều Thanh Điển 
MÃO, Tý, Ngọ thời tu tiến xa. 
          Phú Nhuận, 01-01-2010 
                  Thiền Tâm. 
                       ----- 
          MỪNG XUÂN TÂN MÃO 
MỪNG đời lẫn đạo chúc bình yên 
XUÂN đền mang theo thanh nhẹ thiền 
TÂN tiến đường tu tận lực bước 
MÃO Thiên điểm đạo, cảnh an nhiên. 
           Củ Chi, 24-12-2010 
               Bá Tùng. 
                       ----- 
                  TÂN NIÊN 
Dần đi Mão đến nhậm kỳ 
Chúc mừng đạo hữu hành trì đổi thay 
Vui mừng đón Tết triển khai 
Tu thì sáng suốt mặt mày trẻ ra 
Xuân về tiến hóa thăng hoa 
Mừng ai đạt pháp cùng Cha độ đời. 
         Tân Phú, 03-01-2011 
             Minh Vô Vi. 
                     ---- 
               VẠN HƯƠNG 
Nhất kiếp năng hành vạn kiếp hương 
Nhân thân hữu đắc đạo thông tường 
Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng 
Độc thọ khai hoa vạn thọ hương. 
           Tân Phú, 03-01-2011 
                Minh Vô Vi. 
                       ----- 
 
 

        MÙA XUÂN TU HỌC 
Hành lý ta có pháp Thầy trao tặng 
Gia tài mọn hơi dài chuyển pháp luân 
Lời Thầy ta dạy dổ đã thấm nhuần 
Chí chưa mòn đôi khi tu giải đãi 
  
Vốn liếng ta sáu chữ A Di Đà 
Điển hóa văn thi phú càng thăng hoa 
Ta bươn chải trên đường chỉ tu học 
Học chưa thông bệ rạc sắp về già 
  
Kỷ niệm ta có Thầy luôn kề cận 
Chẳng hỏi chi sao lại quá thờ ơ 
Đành quỳ xuống mọp đầu lạy “Thầy Lưỡng” 
Thôi đứng lên ngán ngẫm kẻ tu khờ 
  
Hiền như Nai vẫn coi là Cọp dữ 
Mấy mụ già ưa thích lắm thị phi 
Thầy khuyên nhủ : “Ít ăn và ít nói”. 
Thiền cho nhiều giác ngộ được Trên ghi. 
  
Lời Thầy Tổ đã về trong hơi gió 
Mong các con hướng nội ở bên trong 
Gươm Trí Huệ chém tan màn ô trược 
Tu thật tu mới hết thẹn trong lòng 
  
Mai này rớt bên lề Thiên Cơ hỉ? 
Danh dự đâu còn nữa ở người tu 
Bấy lâu nay kiêu ngạo tưởng không ngu 
Cơ sàng sảy biến đây thành “Linh-Địa”. 
                                   Kính bái. 
                            Bình Tân, 02-01-2011 
                                      Huệ Nhựt 
                        --- 
              VÔ THƯỜNG 
Đời người thoáng chốc lại ra đi 
Danh vọng bạc tiền chẳng có chi 
Khi thác lợi danh hoàn trả thế 
Cuộc đời sinh tử quả lâm li 
Nào ai biết trước sự còn mất 
Thức giác lo tu gắng niệm trì 
Niệm Phật thường xuyên tâm trí sáng 
Thoát vòng tục lụy dứt mê si. 
              Dĩ An, 02-01-2011 
                Châu-Kim. 
 
                    ----- 
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           TỔ THẦY 
Thuần Hậu, Vĩ Kiên đã phát minh 
Phổ truyền đạp pháp Thiền tâm linh 
Vô Vi Phật Pháp muôn đời thịnh 
Học đạo tu thiền vạn kiếp vinh. 
           Tân Phú, 31-12-2010 
              Minh Vô Vi. 
                     ---- 
   THUẦN DƯƠNG THOÁT TỤC - 2 
            (Đức Thầy giảng pháp) 
Nhứt trần bất nhiễm mới thuần dương 
Giải trược lưu thanh thẳng một đường 
Phá chấp phá mê thông tất cả 
Quân bình tâm thức đến Tây Phương 
Dày công khổ luyện lòng kiên nhẫn 
Trần thế bôn ba lắm nhiễu nhương 
Thanh tịnh công phu năng xả nghiệp 
Thuần dương thoát tục khỏe miên trường ./- 
                 Cà Mau, 28-12-2010 
                      Út Hoa 
                    ---- 
                Mắc  nợ. 
  Ta còn mắc nợ mãi đời  
Khi thơ bé nợ mẹ lời hát ru 
   Ầu ơ nhịp vỏng mẹ đưa 
Ru hồn con trẻ cập bờ yêu thương 
   Quê hương Hà Nội quê hương 
Giòng sông đỏ những cánh buồm nâu nâu 
   Lớn lên cuộc sống bôn ba 
Va đời nhiều lúc xót xa với đời 
   Nhân sinh cũng một kiếp người 
Mà yêu quá khổ giửa người với ta 
   Ghét nhau là chính tâm tà 
Mà sao ghét dể bởi là vô minh 

   Phù sa ngọt lịm nương dâu 
Canh khuya còn vẳng những câu gọi đò 
   Lớn lên nợ bạn nợ bè 
Nợ thầy cô giáo trưa hè Phượng rơi 
   Thân thương yêu lắm tình người 
Tuổi học trò mãi bồi hồi trong ta 
   Vay rồi phải trả nhiều hơn 
Trả yêu thương khắp bốn phương đất trời 
   Ta tu là trả nợ đời 
Kiếp nầy chưa hết xin mời kiếp sau 
   Chúng ta con nợ như nhau 
Đừng chia nhiều ít mà đau lòng Thầy 
   Tâm tư một chút giải bày 
Nếu sai xin lượng tình người thứ tha. 
              Chí Thành  
          Dĩ An ngày 07/01/2011 
               ---- 
         Tình huynh muội. 
Sư muội ơi da em vàng vàng lắm 
Bệnh chi mà thuốc uống đã đều chưa 
Tình huynh muội cũng xót xa lắm lắm 
Dở đường tu xin chớ vội quay về 
Chủ thiền đường đâu dể muốn là đi 
Phải ở lại mà dấn thân phục vụ 
Da còn tái cố tu hồng hồng nữa 
Để xanh lè đến khiếp ai dám tu 
Có phải xuân hớn hở sắp trở về 
Hay tu tiến mà má em chớm đỏ 
Chịu niệm Phật da chẳng còn vàng nữa 
Thiền dường năng chứng Hội tụ Tâm Linh 
                Chí Thành  
          Dĩ An ngày 07/01/02011 
                         ----- 
  

 THÔNG BÁO CỦA BẠN ĐẠO FLORIDA 
 
Lễ khánh thành TĐ Quy Hội Người Gìa sẽ ̣̣̣̣̣̣được cữ hành vào ngày 17, tháng 4, năm 2011 kèm theo khóa 
sống chung ngày 18/04/2011 đến ngày 20/04/2011.  Bạn đạo Florida kính mời toàn thể bạn đạo khắp năm 
châu-không phân biệt tuổi tác.  Hạn chót ghi danh là ngày 31/01/2011.  Bạn đạo nào muốn đóng góp trong 
chương trình văn nghệ xin chuẩn bị một vài tiết mục trước.  Những bạn đạo nào lái xe, địa chỉ của TĐ Quy 
Hội Người Gìa là:  20223 Sheldon Street, Orlando, Florida  32833.  Nếu bạn đạo nào lái xe mà cần hướng 
dẩn, xin liên lạc: 
   -Anh Trần Ngọc Quang:  407-902-9201  (lúc nào cũng được) 
   -Ngọc Bích:  321-438-3765   (sau ngày 12, tháng 4, 2011)   
 
Thay mặt Bạn Đạo Florida kính mời, 
 
Trần Thị Ngọc Bích 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
 

KỂ CHUYỆN ĐẦU XUÂN 
Cười, cười, cười...trong ngày tết 
Vui, vui,vui...đón xuân tươi 
Tôi hớ lúc còn nhỏ Ba tôi có kể 1 câu chuyện mê tín dị đoan ở Bến Tàu. Người Tàu rất tin vào sự may rủi 
trong 3 ngày Tết. Chuyện như thề này: Có anh chàng thư sinh sáng mùng 1 đi dạo phố để tận hưởng nềm 
vui của ngày đầu năm.Chàng thư sinh đi qua 1 trại hàn( trại hòm ) bỗng thấy người nhà trại hàn cúng vái: " 
Nhờ ơn trên phù hộ cho tôi buôn may bán đắt" Thì trong tâm trạng chàng thư sinh ngẫm thấy lạ? Bán hòm 
mà vái buôn may bán đắt tức là vái nhiều người chết? Chàng thư sinh mới đi tiếp qua dãy phố khác. Ngang 
qua nhà ông thầy khám bệnh, cũng chứng kiến người nhà của ông thầy cúng vái, nhu thế tức là mong cho 
có thật nhiều người bệnh? 
Chàng bèn nghĩ ra 1 kế ghé vô nhà thầy. Nói với thầy là: " ở trại hòm có nhờ tôi qua nói lại cùng thầy. Nhờ 
thầy qua khám bệnh dùm cho mẹ của chủ trại hòm.Hôm này mùng 1 tết lại là điều xúi quẩy nên thầy đừng 
nói gì hết. Chủ trại hòm có dẫn đi thì theo". Chàng thư sinh mới trở lại trại hòm nói với chủ trại: " Bên ấy 
thầy khám có nhờ tôi qua dặn trước, chút nữa thầy qua chọn hòm. hôm nay là ngày đầu năm kị lời xúi quẩy 
dừng hỏi gì hết. Cứ dẫn ông ây di xem hòm" Chàng thư sinh mới bỏ ra đi. Ông thầy khám đi qua trại hòm, 
chủ trại ra đón tiếp. cả 2 đều nhớ lời xúi quẩy nên gật đầu chào nhau qua lời chúc tốt lành. Chủ trại hòm 
mới dẫn thầy đi xem hòm.......lần lượt xem hết số hòm trong trại. Cái nào thấy cũng gật đầu. Chủ trại hòm 
mới ngẫm lại " Cái nào cũng gật đầu, vậy thì chọn cái nào đây ?" Còn thầy thuốc lại thắc mắc:'"Sao cứ dẫn 
đi xem hòm mà không ngắt tới người bệnh". Cả 2 cùng nghĩ đầu năm trúng mánh nha!" Đến lúc vỡ lẻ ra 
thi mới biết bị chàng thư sinh cho bài học dở khóc dở cười. Đúng là:  
Cúng vái hưởng lộc đầu năm 
Dâng lên thần thánh một măm xôi chè 
Ông thầy ông thánh độ nhe 
Bên trên lại có nhiều phen nhức đầu 
Ai Ai cũng muốn tư cầu 
Độ sao cho hết nhiệm màu ở đây 
Mong ai tự mở tấm thân 
Dung bồi tính đức thanh hoài với thanh. 
 
                             Cà Mau, 30/12/2010 
                                 Văn Phong 
 

Kể lại NIỀM VUI TU HỌC 
 
     -25/12/2010 bạn đạo Cà Mau có tổ chức buổi sinh hoạt tại nhà Phúc Tâm để tưởng nhớ thầy. 11h trưa 
bạn đạo đến dự khá đông. Trước đó Phúc Tâm có mời chị An, bạn Hùng, Đông từ Cấn Thơ xuống dự. 
Tổng cộng có 38 bạn đạo đến dự( Có vài bạn đạo vắng mặt vì bận chuyện gia đình. Rất tiếc...) 
 
     -11h15' bạn Phúc Tâm phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt. Đến phần tôi đọc lên bài thơ và hát bài" thiền 
pháp ca" để tướng nhớ tới thầy Tổ. Xong buổi khai mạc tất cả cùng duy thiền. Đến 12h30 cùng nhau ăn 
trưa, gỏi cuốn, lẩu bát bửu, bánh ngọt và trái cây( do bạn đạo đóng góp). Xong buổi ăn trưa chúng tôi cùng 
tham gia chương trình tham gia văn nghệ, hò, hát, ca vọng cổ, là hay ý đạo rất cởi mở lại hồn nhiên. 
     -Đến 15h tôi về lo chuyện gia đình có vài bạn đạo ở lại trao đổi với Chị An về đường tu học. 17h30' tôi 
cùng Hưng, Điệu, đưa Chị An, Hùng, Đông sang thăm nhà chú Năm Tùng, Gia đình điều tu theo pháp lý 
vô vi và trường chay. 20' sau, chúng tôi qua nhà chị Mai và dùng bữa cơm tối: Mỗi người một hợp cơm 
Dương Châu. Có khoảng 8 bạn đạo. Phải nói gia dình chị Mai rất hiếu khách nhất là Bác Hai( Má chị Mai) 
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Gần 80 tuổi nhưng lúc nào cũng hướng về tu học. Đến 8h tối chúng tôi đi dạo quanh chợ đến thành phố Cà 
Mau vào công viên bên bờ hồ, uống cafe đàm đạo. Đến 21h lại chia tay, chị An, Hùng, Đông, có chị 
Hoàng ở lại chung thiền đêm đó ở nhà chị Mai. 8h sáng hôm sau chúng tôi cùng đi ăn sáng ở quán bạn 
Điệu sau đó lại đi uống cafe (quán Chuông Gió) . Có Bác Hai chị Sáu Thu, Bạn Phúc, Phước, Lộc, Hưng 
cùng 3 bạn đạo Cần Thơ. Đến 11h trưa ghé nhà chị Hoàng tự tay làm. Sau đó đàm đạo đến 14h30' xe đến 
rước chúng tôi đành phải chia tay. chị An, Hùng, Đông rất tiếc chúng tôi không quay phim, chụp ảnh để 
lưu niệm, làm tôi nhớ đến bài hát " Nối vòng tay lớn"  
      " Về đây mau về đây 
cùng chung tiến về ta dựng xây" 
                               
                                  Cà Mau, 29/12/2010 
                                              Văn Phong 


