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Số:  926  Ngày: 7 tháng 3 năm 2013 

 

 
 
 Mục Bé Tám 19/6/2003 đến 25/6/2003 
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) Coù tieàn kieáp coù hieän kieáp khoâng? 
2) Thöông tình coù löu luyeán khoâng? 
3) Loaøi ngöôøi thích thaêm doø taïi sao ? 
4) Beänh coù phaûi nghieäp khoâng? 
5) Phi cô bay thaúng coù lôïi loäc gì khoâng? 
6) Thöïc haønh tieán tôùi coù höõu ích gì khoâng? 
7) Thuaän thieân giaû toàn laø sao? 
 
 
 
 
 

Kiến Tánh 
 

Kiến tánh sửa tu hành chơn pháp 
Khai triển vô cùng rõ trước sau 
Minh đạo hiểu đời là loạn động 
Khổ hành tự thức giải bền lâu 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 19-06-2003  2: 18 AM 
Hoûi:  Coù tieàn kieáp coù hieän kieáp khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa nghieäp löïc chuyeån xoay nhieàu kieáp 
  Keä: 
 Nghieäp löïc chuyeån xoay lieân tuïc giaûi 
 Taâm thaân baát oån vaãn coøn may 
 Haønh trình tieán hoùa khoâng giôø nghæ 
 Chaùnh phaùp khai minh töï khaéc ghi 
 

2) Atlantic city, 20-06-2003  12: 45 AM 
Hoûi:  Thöông tình coù löu luyeán khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa thöông tình thöôøng löu luyeán 
  Keä: 
 Thöông tình luoân luoân löu luyeán 
 Khoå caûnh traàn gian khaép caùc mieàn 
 Qui y tam baûo taâm khai trieån 
 Trí tueä phaân minh ñöôøng giaùp tuyeán 
 

3) Atlantic city, 21-06-2003  10 : 55 AM 
Hoûi :  Loaøi ngöôøi thích thaêm doø taïi sao ? 
 
Ñaùp:  Thöa vì thieáu trí vaø muoán tieán 
  Keä: 
 Loøng tham chöa döùt phaûi tìm toøi 
 Khoù khoå gian nan töï moùc moi 
 AÙi duïc töï haønh qui moät moái 
 Cuøng chung xaây döïng höôûng sang toài 
 

4) Atlantic city, 22-06-2003  12: 20 PM 
Hoûi:  Beänh coù phaûi nghieäp khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa beänh môùi thaät söï laø nghieäp löïc 
  Keä: 
 Nghieäp duyeân sanh beänh khoù gieo duyeân 
 Trí ñoäng khoâng haønh khoù giaûi yeân 
 Hieáu nghóa khoâng coøn duyeân ñoäng loaïn 
 Thaønh taâm tu luyeän seõ an yeân 
 

5) Atlantic city, 23-06-2003  3: 30 AM 
Hoûi:  Phi cô bay thaúng coù lôïi loäc gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa phi cô bay thaúng raát lôïi cho söï toán keùm 
  Keä: 
 Thöïc haønh ñi tôùi bôùt hao xaêng 
 Phaùt trieån giao lieân giaûi khoù khaên 
 Caûi söûa chôn haønh duyeân ñaït taêng 
 Thöïc haønh tieán tôùi töï phaân haønh 
 

6) Atlantic city, 24-06-2003  5: 40 AM 
Hoûi:  Thöïc haønh tieán tôùi coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa thöïc haønh tieán tôùi coù lôïi cho trí tueä 
  Keä: 
 Thöïc haønh tieán tôùi caøng minh tieán 
 Hoïc hoûi khoâng ngöøng thöùc giaùc minh 
 Vì baát tuaân leänh Trôøi khoù giuùp 
 Thaønh taâm tu söûa roõ haønh trình 
 

7) Atlantic city, 25-06-2003  7: 55 AM 
Hoûi:  Thuaän thieân giaû toàn laø sao? 
 
Ñaùp:  Thöa thuaän thieân laø tieán hoùa tôùi voâ cuøng 
  Keä: 
 Thuaän thieân giaû toàn sanh tieán 
 Khai trí môû taâm caûm thaáy hieàn 
 Duyeân ñeïp tình ñôøi khoâng chuyeån tieán 
 Qui y Phaät Phaùp töï taâm hieàn 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
Tạm Biệt 

 
Xác xa nhưng tâm không xa 

Thương yêu vẫn giữ chan hòa tình thương 
Hạnh tu khai triển mở đường 

Noi theo chánh pháp gieo gương thế trần 
Tâm minh thức giác lần lần 

Quy y một cõi cao tầng cứ đi 
Tự mình khai triển dự thi 

Đời là tạm cảnh ta thì thức tâm 
Trở về nguyên lý diệu thâm 

Hào quang sáng chói tự tầm tự đi 
Chẳng còn lý luận nghĩ suy 

Thực thi chánh pháp tùy nghi tiến dần 
Siêng năng thực hiện chuyên cần 
Trời ban tình đẹp lần lần tiến lên 

Dắt dìu có sẵn Bề Trên 
Thanh thanh diệu diệu đạt nền cảm an. 

 
Kính Bái, 

Lương Sĩ Hằng 
25-04-1993 

 
NGHE BĂNG THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
CHAY-MẶN (8) 

Trích Kinh A DI ĐÀ – Vấn Đáp 
 
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, nhân dịp có Thầy thì chúng con kính nhờ Thầy dậy thêm cho một số 
chúng con hiện tại còn bị kẹt. Là ví dụ như chúng con ăn một con vật nào đó rồi như Thầy dạy là 
chuyển nó lên trên đỉnh đầu, cho nó trở về nguyên căn của nó... (nghe không rõ) giống như trường 
hợp con vật... (nghe không rõ) tới số lần con vật rồi thì nó chuyển lại làm người. Thì tất nhiên cái 
phần mình ăn, mình độ rồi mình cũng đưa nó chuyển lại làm người theo cái định số của nó mà sổ 
Thiên Đình, sổ Địa Ngục đã sắp xếp như vậy, thì nó cũng trở lại cái tự do, tự tu, tự tiến, nó cũng phát 
triển theo cái quyền năng của nó mà Thượng Đế đã sắp xếp cho nó.  
Thưa Thầy có phải vậy không? 
 

Đức Thầy: Nó được cái ảnh hưởng của mình. Bởi vì khi mà mình ăn nó vô rồi  thì nó được cái ảnh 
hưởng của mình, nên người tu ăn nó mừng lắm. Ai không si mê thể xác? Khi chết rồi, ngồi chổm hổm, 

nhớ cái thể xác. Nhưng mà người tu ăn nó mừng. Người tu ăn nó biết niệm Phật, nó biết làm Pháp 
Luân Thường Chuyển, nâng đỡ cho nó có cơ hội tiến hóa. Còn người không tu - Không! Nó đem ra nó 

bành trướng ăn thua với thiên hạ, nó không có tiến được. Cho nên mình tu đây, mình nhờ mình làm 
Pháp Luân Thường Chuyển rồi nó mới đem lại cái tầng tiến hóa. Mà khi nó làm được người rồi á, nó 
cũng nhớ. Nó nhớ trước kia tôi cũng may mắn, ngày nay tôi mới làm được người. Rồi làm người gặp 

tai nạn này, tai nạn kia nó cũng nhớ, nhờ cái ơn trên của những Vị nào tu hành độ tôi, tôi mới qua 
được cái tai nạn này. Hiện tại chúng ta cũng vậy, nhiều khi xảy ra cái chuyện thấy chết nhưng mà 
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không chết, mình cũng nghĩ đây một vị nào độ tôi. Kỳ thật có những người tu đã độ ta và ngày nay 
tiếp tục chiếu cho ta. Cho nên khi mà chúng ta ăn và chúng ta phải lãnh trách nhiệm độ tha, không 

phải có hưởng thụ, không phải tôi thích ăn này cho no nê để tôi ngủ - Không! Tôi ăn tôi có nhiệm vụ, 
thì các bạn ăn chay cũng là làm việc đạo, mà ăn mặn các bạn cũng làm việc đạo, độ tha. 

 
Thông Báo của Hội Áí Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Nam California 

 
Kính thưa Hội Đồng Quản Trị và quý bạn đạo, 
 
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ -Nam California trân trọng thông báo đến quý bạn đạo về Tân 
Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2013 -2015 gồm có: 
Hội trưởng:  Trần Lệ Quyên 
Phó hội trưởng  Võ Thanh Chí  
Thủ-quỹ:  Lê Nguyễn Bạch Liên 
Thư-ký:  Nguyễn Kim Anh 
Thành viên BCH: Đoàn Khải Minh 
Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên:  Lê Quí 
  
Mọi thư từ liên lạc xin gửi về Hội tại địa chỉ:       Vo Vi Friendship Association 

    P.O. Box 2045 
Westminster, CA 92864 
Telephone: (714) 891-0889                                               

                                                  
Kính mong sự quang chiếu của Đức Tổ sư và Đức Thầy để chúng con phục vụ và phát triển 
PLVVKHHBPP và ước mong được quý bạn đạo hợp tác giúp đỡ để công việc phục vụ bạn đạo và đạo pháp 
được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai. 
 
Kính bái, 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Nam California 
 

Thông báo về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 
Theo phiếu góp ý về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, bạn đạo đã mong muốn Đại Hội được tổ chức tại nhiều nơi 
khác nhau trên thế giới.  Nếu các Hôi Ái Hữu Vô Vi hoặc các thiền đường muốn Đại hội được tổ chức tại 
địa điểm nào cho năm 2014, xin vui lòng gửi đề nghị của mình về hộp thư  voviqt@gmail.com, hạn chót là 
ngày 1 tháng 8, 2013 để Ban Tổ Chức có thời gian cứu xét trước khi đưa ra cho bạn đạo bầu tại Đại Hội 
2013. 
Trong bản đề nghị, các bạn cần ghi rõ: 

 
 1) Địa điểm thành phổ, tiểu bang, quốc gia, … 
2)  Phòng họp và khách sạn (có sức chứa khoảng 400 người trở lên) 
3)  Khoảng cách từ phi trường đến địa điểm Đại Hội và phương tiện di chuyển. 
4)  Ước tính chi phí thấp nhất của một bạn đạo tham dự Đại Hội 
5)  Có những phương tiện giải trí, địa điểm du ngoạn nào?   
6)  Vấn để an ninh   
 

Xin cảm ơn quý bạn, 
Ban Tổ Chức Đại Hôi Vô Vi Quốc Tế 
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THƠ BẠN ÐẠO 
 Tôi xin đóng góp trong tình thần xây dựng với anh em 
bạn đạo không có dịp tham dự Khóa Sống Chung Tình 
Thương, do gia đình anh chi Trần Ngọc Quang tổ 
chức tại Orlando vừa qua. Thật là vui,và thanh nhẹ, 
trong tinh thần học hỏi trao đổi và chia xẻ với nhau, 
để  nhắc nhở cho nhau, cố gắng tu sửa chính mình, 
mong sao thoát khỏi được sức hút của hồng trần, đạt 
được phần nào thanh nhẹ trong cuộc  
sống tâm linh nơi trần gian tạm bợi này, Tôi có làm 
được bài thơ, xin chia xẻ với các bạn. 
 
     KHÓA SỐNG CHUNG TÌNH THƯƠNG 
 
Về đây tham dự Khóa Sống Chung 
Tình thương Thực hiện thức bao dung 
Anh em hội tụ cùng chung sống 
Ảnh hưởng cho nhau khắp các vùng 
 
Các vùng tạo dựng dìu nhau tiến 
Học hỏi lý siêu tiếp nối liền 
Tu tâm sửa tánh là thiết yếu 
Muời điều Tâm Đạo hạnh đức siêu 
 
Đức siêu thực hiện từng bước tiến 
Đời người tại thế được bình yên 
Học xong bài học nơi trần thế 
 Cất bước ra đi chẳng lụy phiền 
 
Lụy phiền vì bởi tâm chưa định 
Gia công hành pháp mới hồi sinh 
Hướng thanh khai triển tâm bừng sáng 
Vui tươi thanh nhẹ lại đẹp xinh 
 
Đẹp xinh chan hòa trong điển giới 
Dấn thân phục vụ chẳng nhiều lời 
Huynh huynh đệ đệ cùng xây dựng 
Bằng lòng học hỏi khắp nơi nơi 
 
Nơi nơi kết hợp khai tâm đạo 
Nhịn nhục thương yêu bước thẳng vào 
Đường mòn Thầy lưu ta cùng tiến 
Tâm tư thanh nhẹ thức cảm giao 
     Làm trên Máy Bay đi tham dự Khóa Sống 
Chung Tình Thương 
 
     Orlando, ngày 3/4/2013. 
     Kính bái 
      Lý Vĩnh 

Duyên May 
Duyên may gặp gỡ bạn Vô Vi 
Tu luyện Pháp Lý quyết chí đi 
Tự tu tự tiến thông đắc pháp 
Phiêu lưu mười hướng hành từ bi 
  
Hạnh đức từ bi thật cao dầy 
Giúp người bệnh hoạn nghiệp dẫy đầy 
Giúp người sa cơ hành pháp lý 
Dẫn dắt đàn em còn thơ ngây 
  
Ôi sao! thương quá người anh Ba 
Thay mặt Tổ Thầy cùng Mẹ Cha 
Truyền dạy đàn em tu thăng tiến 
Tin tấn công phu mau về nhà 
  
Hạnh nguyện giúp đời cứu nhân sinh 
Thực thi công quả, hành công trình 
Giúp người tâm tối mau thức giác 
Gánh chịu trược trần hạnh hy sinh 
  
Hy sinh cứu độ lòng thanh cao 
Em đây thương cảm lệ tuông trào 
Ôi sao! thương quá anh kính mến 
Cho em chia sẽ chút niềm đau 
  
Duyên may ngày đó em gặp anh 
Kiến thức anh trao dạy em hành 
Em như chim bay gặp được gió 
Tu hành tin tấn đầu nhẹ thanh 
  
Cám ơn anh Ba đã giúp em 
Thăng tiến đường tu vượt bật thềm 
Mà em mắc phải không qua được 
Giúp em thanh tịnh thiền đêm đêm 
  
Em cố gắng tu thiền gia tăng 
Hành sao Đời Đạo được cân bằng 
Duyên may sẽ đến ta tương ngộ 
Cùng nhau trò chuyện Đạo tiến thăng 
  
Cầu nguyện Phật Trời ban cho anh 
Được nhiều sức khỏe nhiều điển thanh 
Giúp Đời, hành Đạo truyền tâm pháp 
Cứu khổ ban vui hạnh nguyện thành. 
  
Kính Bái, 
Thủy Bùi - Kansas City, Missouri 03/31/2013 
Kính Tặng Anh Ba Châu, VN, với trọn lòng 
thành kính tri ân.  
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          TIẾT THANH MINH 
Nghĩa tình phong tục người xưa để lại 
Nắng chan hăng hắt tiết độ thanh minh 
Tử tôn hiếu kính hằng năm tảo mộ 
Tưởng nhớ ông bà cha mẹ dưỡng sanh. 
Một tấm lòng vàng khói hương nghi ngút 
Lục tự Di đà mật niệm phúc sanh 
Ánh vàng đạo lối vong linh phiêu vãng 
Hóa sanh tịnh độ cảnh giới tâm linh. 
                    Cà Mau, 03-04-2013 
                           Văn Phong 
                        ----- 
                       ĐỘ ĐỜI 
       Thanh liêm chính khí kịp thời 
        Nâng cao sáng suốt đạo đời tiến xa 
        Ai mà tiến hóa thăng hoa 
        Ra tay truyền pháp, thay Cha độ đời 
                                         Saigon 30.3.2013 
                                              Minh Vô Vi 
 
 
 

 
                THĂNG HOA 
          Chê người tức thị tự khen ta 
          Thức tĩnh nhận ra thiếu chữ hòa 
           Hỷ xã niềm vui sanh bác ái 
           Giờ thì chia sẻ cùng thăng hoa. 
                                               Saigon 31.32013 
                                                    Minh Vô Vi 
 
                 THƠ THẦY 
            Thơ Thầy tuyệt tác thật chân tình 
            Thầy Tổ khai đàng dạy chúng sinh 
            Quý báu vô cùng nay phổ biến 
            Đời sau thế hệ biết khai kinh 
                                                  Saigon 1.4.2013 
                                                        Minh Vô Vi 
                  KIẾN ĐẠT 
            Không còn ghét giận mới là minh 
            Nay biết tu hành tự chứng minh 
            Văn Phật đời nay đang phát triển 
            Huyền vi kiến đạt  thoát vô minh 
                                                 Saigon 1.4.2013 
                                                     Minh Vô Vi 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

Khóa Sống Chung Tình Thương tại Thiền ̣Đường Qui Hội Người Già, Orlando, Florida,  31.03.2013-
02.04.2013 

 
Mùa Xuân đã về, bạn đạo tại Orlando, Florida, đang ráo riết sửa soạn KSC Tình Thương từ bao tháng trước 
và  đang hồi hộp chờ đón từng bạn đạo, từng cánh chim én bay về Mái Ấm Gia Đình Vô-Vi. 
Vui thay, năm nay, có khoảng 50 bạn đạo tham dự KSC từ địa phương Florida đến tiểu bang lân cận 
Georgia, xa hơn như Texas, Tennessee, California, Canada. Xa xôi nhất là bạn đạo từ Việt Nam, đã di 
chuyển gần 24 tiếng đồng hồ để về cùng hưởng hương vị tình bạn đạo thấm thiết. 
Trên chuyến bay từ Orlando về California, tôi xin ghi lại một vài nét của KSC để chia sẻ cùng quý bạn niềm 
vui và ân điển chúng tôi đã nhận  được kỳ này. 
Mỗi KSC đều có một sắc thái riêng, nhưng lần này, đặc biệt khóa Tình Thương, tôi  đã cảm nhận rất nhiều 
tình thương giữa bạn đạo và bạn đạo, và tình thương do sự quang chiếu của Bề Trên đã làm chúng tôi rơi lệ 
trong vui mừng và cảm động. Thật sự sống trong “biển yêu của Thượng Đế”, dù chỉ 3 ngày ngắn ngủi, và 
biết rằng khi trở về cuộc sống thường nhật, tôi phải đối đầu bao công việc, tôi vẫn mong có thể tham gia, vì 
đây là cơ hội quý báu như chúng tôi đang được gần gũi Đức Thầy khi Ngài còn tại thế vậy. 
 
Ban Ẩm Thực 
Ban Ẩm Thực lúc nào cũng chịu thiệt thòi vì trong khi bạn đạo tu học thì các chị lăng xăng lo phần cơm cho 
mọi người. Tuy nhiên, những bữa cơm gia đình Vô Vi rất  đầm ấm, như chúng ta được về quê ngoại, ăn rau 
trong vườn, với mùi vị tình thương bạn đạo thấm thiá. Đồng thời tôi rất thông cảm sự “hồi hộp” của BTC vì 
ghi danh KSC không cần điều kiện gì, dù phút chót không tham gia cũng không bị “phạt tiền”, nhưng Ban 
Ẩm Thực thì rất lo lắng vì phải dự trù  đầy đủ thức ăn cho bạn đạo, mà “ế ẩm” hay tính “lố” một chút là 
phải ăn thức ăn “đông lạnh” dài dài.  
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Ngay ngày đầu tiên, chúng tôi nhìn từng tấm khăn trải bàn, từng tấm khăn lau tay sắp xếp ngăn nắp không 
khác nhà hàng năm sao, nói lên tấm lòng quý mến bạn đạo, trên mỗi bàn có thêm tấm giấy nhỏ nhắc nhở 
bạn đạo niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sau mỗi bữa ăn. 
Các chị phải bỏ công sức sửa soạn từ các tuần trước nhiều món như bánh giò, bánh bột lọc, bánh chưng, 
v..v…. kế tiếp các món phở, bún riêu, thay đổi từng ngày, thực đơn dài lắm không kể xiết….  
Xin chân thành cảm ơn Ban Nhà Bếp đã phục vụ chúng tôi rất tận tình. 
 
Niệm Hành và Thiền Chung 
Chương trình mỗi buổi sáng bạn đạo cùng đi niệm hành sau giấc thiền chung lúc 6 giờ. Ngắm nhìn mặt trời 
mọc đỏ ửng giữa rừng thông xanh, từng làn sương mỏng tan dần trong buổi sớm ban mai…Ôi hạnh phúc 
nào bằng, cảnh trời thiên nhiên ban bố cho con người, nhưng vì cuộc sống bận rộn kiếp nhân sinh, chúng ta  
chỉ có dịp hưởng trọn vẹn khi tham dự các khóa sống chung,  được hòa tan hơi thở nhè nhẹ cùng tiếng niệm 
Phật thầm âm vang….Bạn đạo rất siêng và đúng giờ trong các buổi thiền chung, và đây là cơ hội tốt đẹp để 
anh em cùng nhau trao dồi điển quang. Ước mong các KSC vẫn tiếp tục để chúng ta khuyến khích nhau trên 
con đường tu học như Đức Thầy đã từng mong mỏi. 
 
Tu Học 
Ngày đầu tiên, đề tài tu học là “Tha Thứ và Thương Yêu”. BTC  đã chọn lọc một số câu hỏi  trong Mục Bé 
Tám,  để mọi người bàn bạc và đóng góp cho đề tài thêm phong phú.  
Những lời Đức Thầy đã để lại lúc nào cũng hợp thời, và anh em có dịp ôn lại và  đào sâu để rộng mở tâm 
thức, như gắng công thực hành, quay vào trong để sửa mình, thương mình, gọt rửa trần tâm, mong phát huy 
tình thương bao dung đối với nhân loại mai sau. Ngày thứ nhì, anh Minh Thủy đã cho anh em một cơ hội 
vui học với “lotto” câu hỏi. Ai bắt số không (0) thì miễn trả lời, gắng thực hành,  đợi bài thi đến mới đủ lực 
ứng phó kịp thì. Ai bắt số 8 thì đáp câu hỏi Thầy Tám. Đức Thầy như đã hiện diện trong các buổi tu học, và 
đề tài bạn đạo rút thăm trùng hợp tâm trạng hoặc gút mắc đang gặp phải, để có cơ hội tự hiểu mình và tự 
tháo gỡ. Thật là vi diệu vô cùng….Trong suốt thời gian KSC, nhiều bạn đạo đã cảm nhận sự hiện diện bằng 
điển quang của Đức Thầy, từ buổi tu học cho đến những khi sinh hoạt văn nghệ, nên những giây phút hội tụ 
trôi qua như một giấc mơ, quá vui nhẹ…. 
 
Vui Chơi 
Đức Thầy cho tên Thiền Đường Qui Hội Người Già, mới nghe qua thì chúng ta nghỉ rằng chắc buồn chán 
lắm vì toàn người “già”. Nhưng hiểu rộng hơn, có thể nơi đây qui tụ những linh căn già, đã điêu luyện nhiều 
kiếp mới chán đời qua đạo…Chứ bạn nào đến đây từ già sẽ cảm thấy trẻ ngay! Một bác trên 80 tuổi đời đã 
tâm sự: “Đã sống đến 80 mà tôi chưa hề cảm thấy cuộc vui nào thật vui và sống  động như cuộc vui này”  
(Bác chỉ mới là cảm tình viên chứ chưa bước hẳn vào làng Vô-Vi). 
Ngày chủ nhật 31.03.2013 là ngày Lễ Phục Sinh, một số bạn đạo tỏa ra vườn tìm trứng Phục Sinh đủ màu, 
cười vui như con nít. Chơi và học, vì mỗi trứng có một câu của Bé Tám nhắc nhở tu học, và một món tráng 
miệng. Ai hên thì có thêm quà nếu bắt  được 1 trong 4 chữ “Tình”, “Thương”, “ Đạo”, “Đức”. 
Trưa thứ hai, mọi bạn  đạo mặc T-Shirt đồng phục, mỗi người nhận một túi thực phẩm, để đi chơi picnic 
ngoài biển. Biển nước trong mát, chúng tôi đùa chơi với sóng biển thật vui như trẻ thơ…Nơi đây, BTC có 
giữ chỗ một căn chòi mát mẻ  để bạn đạo ngồi ăn và tâm sự thoải mái. Trưa hôm đó, bạn đạo có thể tham 
gia tịnh khẩu 7 tiếng, và cô Bích còn nhắc nhở thêm là cố gắng tịnh khẩu, tịnh ý, tịnh nhĩ…. Nhưng vì ngoại 
cảnh vui chơi hấp dẫn nên không mấy bạn đạo đạt đến trạm chót của buổi tịnh khẩu. 
 
Văn Nghệ 
Phần văn nghệ không thể thiếu vắng, dù không sửa soạn trước, nhưng ca sỹ và nghệ sỹ đã cống hiến cho 
khán giả những trận cười giòn, thật hồn nhiên, mà chỉ có hiện diện ngay tại chỗ mới hưởng trọn vẹn không 
khí Vô-Vi đặc biệt này, dù có tiền mua vé cũng chẳng có nơi nào diễn xuất cho xem. Có ai ngờ hai mái đầu 
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bạc phơ nhưng ăn nói thật có duyên làm mọi người cười thỏa thích, và nhiều màn bất ngờ nữa. Tiếc rằng tôi 
không đủ tài kể lại cho quý bạn, xin quý bạn đón xem video khi nào được phổ biến. 
 
Cuộc vui nào có hợp thì phải có tan, bạn đạo ra về chắc sẽ còn lưu luyến lắm. Mong là khóa sống chung này 
sẽ là nhịp cầu để anh em chúng ta tiếp tục phát triển thêm khắp nơi và nâng cao tinh thần đoàn kết và tu học 
tốt hơn nữa. Nhất là trên hành trình tu học, anh em chúng ta cố gắng áp dụng Tha Thứ và Thương Yêu hầu 
mong mới thoát khỏi sự kích động và phản đông của ngũ hành, để không phụ tình thương và sự dạy dỗ của 
Đức Thầy kính yêu của chúng ta. 
 
Con thành tâm cảm ơn Đức Thầy, chư vị Bề Trên đã cho con cơ hội tham dự Khoá Sống Chung Tình 
Thương, và cảm ơn tấm lòng quý mến của bạn đạo Florida. 
 

Mười Thương 
Một thương  tiếp đãi thật tâm 

Hai thương bạn đạo âm thầm góp công 
Ba thương tâm đạo mênh mông 

Bốn thương xây dựng gánh gồng chẳng than 
Năm thương cởi mở khai màn 

Sáu thương tạo khóa địa đàng vui thay 
Bảy thương phục vụ đêm ngày 

Tám thương học hỏi tiến thêm mỗi kỳ 
Chín thương lập hạnh khắc ghi 

Mười thương phát triển Vô-Vi sáng ngời. 
(Thân tặng bạn đạo T/Đ Qui Hội Người Già) 

 
 

xuân-mai 
03.04.2013 

 
 
 


