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` 
Số 1192  13 tháng 5 năm 2018 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1992 
 

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) Ðã nói tâm linh làm gì có sự vay trả?  
2) Thâm tình là gì?  
3) Tại sao lại biến mất? 
4) Hiện nay Bé có hai hàm răng mới, Bé có cảm thấy khoa học đã phục vụ con người tận tình 
không? 
5) Bé có bộ răng tốt và Bé sẽ đi xa, Bé nghĩ sao về vấn đề nầy? 
6) Bé tạm xa những người thân yêu của Bé, Bé nghĩ sao về họ? 
7)Óc của con người tự động mà tại sao tăm tối vẫn còn thắc mắc?  
 

 

Thanh Tònh 
 

Thanh tònh thanh bình qui moät moái 
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo tieán töø  hoài 
Qui y tam baœo thaønh taâm giaœi 

Tieán hoaù khoâng ngöøng töï giaœi meâ 
 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 
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1)Hỏi: Ðã nói tâm linh làm gì có sự vay trả?  
 
TL: Thưa vay mượn xác nầy mà sống thì phải có ngày trả lại trọn vẹn cho lòng đất, thì phần tâm 
linh mới cảm thức được vị trí tiến hóa ở tương lai, tức là phần hồn phải lìa xác sau những chuỗi 
ngày thực tập cuộc sống tại mặt đất, không phải tiền là chánh, nhưng tâm là chánh, dụng tâm từ bi 
khai triển, thì mới thấy được loài người là ánh sáng trên mặt đất, có khả năng khai thác những gì 
người đã hiểu, tận dụng nguồn sống thiêng liêng của tâm linh, thì nó mới chịu dứt khoát, cuộc 
sống tranh chấp tạm bợ của trường đời.  
 
                   Kệ:  
Thức tâm giải mở cõi hồng trần  
Tiến hóa tâm thân tự xét phân  
Ðời đạo bao lần tâm tự xét  
Giải mê phá chấp sửa chuyên cần  
 
2) 11-05-92  
Hỏi: Thâm tình là gì?  
 
TL: Thưa thâm tình chuyện đã có từ lâu cho đến bây giờ, tức là sự thanh tịnh của nội tâm, ai ai 
cũng có cả.  
 
3) Hỏi: Tại sao lại biến mất?  
 
TL: Thưa sự thanh tịnh đã và đang bị che lấp bởi sự động loạn từ bên ngoài đưa đến, dồn dập như 
sóng nhồi mất cả tâm linh là vậy. Cho nên nhiều người khỏe mạnh đành quên vị trí tâm linh của 
chính mình, biết thưởng thức mùi vị nhưng chẳng cần biết tâm linh là chánh gốc, mùi vị là hành 
trình tiến hóa của vạn linh, vượt qua cơ cấu sách lược của tâm linh mà không hay biết gì, biến thể 
của nó là tạo loạn. Cho nên khối óc thần kinh không ổn định, khó tu khó hòa, khả năng cảm thức 
càng ngày càng yếu di.  
 
               Kệ:  
Tự mình tiến tới sân si động  
Khó khổ do tâm tạo một vòng  
Thuyên chuyển không ngừng vì trí hẹp  
Kích bác sân si vẫn tham tòng  
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4) 12-05-92  
Hỏi: Hiện nay Bé có hai hàm răng mới, Bé có cảm thấy khoa học đã phục vụ con người tận 
tình không?  
 
TL: Thưa khoa học đã và đang khám phá ra rất nhiều khía cạnh khác nhau để phục vụ nhơn loại, 
càng ngày càng ổn định về nhu cầu hiện thực. Còn người tu thì lại khám phá được thực chất và vị 
trí của tâm linh, đang tiến hoá vào giới thanh tịnh, sức hút được khai triển từ trung tim bộ đầu xuất 
phát, thừa tiếp với thanh khí tự nhiên và siêu nhiên, tự nhận xét nguyên lý của tự nhiên và siêu 
nhiên, hơn lúc khối óc chưa được phát triển, sau khi khối óc được phát triển thì cuộc sống càng 
ngày càng dễ dãi hơn, thì hợp trong nguyên lý đời đạo song tu, lúc nào cũng cảm thấy tròn vo. Ðời 
cũng không mà đạo cũng không, tâm thân yên ổn, thức hoà đồng khai mở, biết quí trọng lẫn nhau.  
 

              Kệ:  
Thực hành chơn pháp ngộ chung nhau  
Ðời đạo song tu chuyển đối đầu  
Cảm thức tâm thân cùng một mối  
Tròn vo chuyển chạy khắp hoàn cầu  
 
5) 13-05-92  
Hỏi: Bé có bộ răng tốt và Bé sẽ đi xa, Bé nghĩ sao về vấn đề nầy?  
 
TL: Thưa tinh thần của Bé trước sau như một, Bé chỉ biết phục vụ mọi người tùy theo khả năng 
sẵn có của Bé. 
6) 14-05-92  
Hỏi: Bé tạm xa những người thân yêu của Bé, Bé nghĩ sao về họ?  
 

TL: Thưa những người thân yêu của Bé vẫn có khối óc tinh vi Trời ban như Bé, và họ sẽ được lần 
lượt tiến hóa như Bé, nếu họ chịu hướng thượng, thì mọi sự nan giải trong cuộc đời của họ sẽ được 
hoá giải như Bé. Tuy thời gian gặp gỡ không lâu, nhưng những lời nhắn nhủ của Bé, đã và đang 
giúp cho mọi người có một cơ hội khai triển từ tâm lẫn thân. Nếu ai cảm thức được khả năng của 
chính họ và tự tu tự tiến thì hõ sẽ được tự đạt và tự thức thêm chiều sâu của chính họ, quí giá vô 
cùng.  
 

              Kệ:  
Thực hiện chơn tình tự bổ xung  
Trí tâm tiến hóa ý vô cùng  
Hiểu sâu thành đạt trong tìm thức  
Phá vỡ trần tâm phát triển dùng   
7) 15/05/92  
Hỏi: Óc của con người tự động mà tại sao tăm tối vẫn còn thắc mắc?  
 

TL: Thưa người có óc vẫn còn thắc mắc là óc chưa thanh tịnh, thì gặp đâu tá vào đó, không giải 
kịp, cho nên lúc nào cũng vẫn còn thắc mắc. Từ trường của khối óc mạnh thì mới đẩy được trược 
ngoại xâm.  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐƯC THẦY 
 

Mẹ ơi! 
 

Mẹ ơi! Con đã nhận lời, 

Mẹ khuyên Mẹ bảo con thời lo tu. 

Mẹ ơi! Thế sự tiền xu, 

Dạy con đau khổ con ngu suốt đời. 

Nghe qua Chơn Lý thức lời, 

Mẹ ban ân điển con thời cảm thương. 

Thương Cha quýMẹ tạo gương, 

Đường Đời đường Đạo hai đường phải đi. 

Hành trình con phải dự thi, 

Nhiều bài cay đắng con thì thức tâm. 

Ngày nay đón Mẹ mừng thầm, 

Mẹ răn Mẹ dạy con tầm đường đi. 

Ly hương xa cách nhiều kỳ, 

Luân hồi nhiều kiếp học thi tiến dần. 

Đóng vai đào kép nghĩa ân, 

Tràn đầy tình tứ ân cần sửa sai. 

Nợ đời gánh nặng hai vai, 

Quên Cha vắng Mẹ đổi thay thế tình. 

Hướng ngoại tán thưởng đẹp xinh, 

Quên căn quên cội, quên mình nợ duyên. 

Tự hành loạn động tâm xuyên, 

Đường hư ngụy tạo khó yên tâm hồn. 

Vạn linh tiến hóa sanh tồn, 

Tạo phần mê chấp khó ôn lại bài. 

Càn khôn vũ trụ thanh đài, 

Ban ơn hỗ trợ ngày ngày dựng xây. 

Nay con lại gặp được Thầy, 

Người thương người độ vui vầy cảm giao. 

Từ bi bình đẳng đổi trao, 

Dạy cho hiểu đạo bước vào càn khôn. 

Thực hành nguyên lý sanh tồn 

Bằng lòng học hỏi giải cồn si mê. 

Tự con thức hướng trở về, 

Tìm Cha gặp Mẹ tương kề bên con. 

Hành trình biển cả núi non, 

Tràn đầy nước mắt, rõ con đang hành. 

Thực hành nguyên lý thanh thanh, 

Nhớ Mẹ! Truyền cảm điển thanh chan hòa. 

Tình thương huynh đệ một nhà, 

Cha yêu ban phước vui hòa học tu. 

Tu là sửa chữa, đừng ngu, 

Ví mình là họ, an du tâm hồn. 

Chẳng còn nuôi dưỡng ác ôn, 

Thương yêu tha thứ giữ hồn tiến thăng. 

Cảnh đời tâm đạo chuyển sang, 

Học bài vay trả khai màn đạo tâm. 

Mẹ ơi! Siêu lý diệu thâm, 

Giúp con học hỏi con tầm đường đi. 

Tự con dẹp bỏ sân si, 

Tình thương đạo đức con thì học thêm. 

Tham thiền thực tập đêm đêm, 

Hồi sinh tự thức ấm êm tâm hồn. 

Học hành quán cải tự ôn, 

Hành trình sâu rộng ý tồn lý chơn. 

Cảm minh thiên địa quy huờn, 

Một lòng dạy dỗ người ôn lại bài. 

Mẹ ơi! Cảm nhận con sai, 

Tự đày, tự thức, công dày Cha ban. 

Lệ rơi tuôn chảy hai hàng, 

Nằm đêm thương nhớ bàng hoàng nội tâm. 

Mẹ đâu? Con phải siêu tầm, 

Đâu dè Mẹ đã âm thầm trong con. 

Cùng con bàn bạc nỉ non, 

Mẹ thương Mẹ bảo giúp con tràn đầy. 

Thương yêu trú ẩn trong nầy, 

Cho con khai mở vui vầy cảm giao. 

Sơ sinh cho đến thuở nào, 

Mẹ yêu vẫn giữ vẫn trao đổi tình. 
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Thực hành mến cảm địa linh, 

Tâm minh đời đạo giữ mình Cha ban. 

Thực hành chơn pháp cảm an, 

Soi Hồn giải tỏa bàng hoàng nội tâm. 

Pháp Luân Thường Chuyển khai tầm. 

Khí nguyên thành trụ giải lầm giải mê. 

Chẳng còn lý luận khen chê, 

Tham thiền nhập định mãi mê xuất hồn. 

Cảm minh vạn lý sanh tồn, 

Sanh Trụ Hoại Diệt giữ hồn lo tu.. 

Mẹ ơi! Con đỡ phải mù, 

Trở về thanh cảnh con tu hoài hoài. 

Hồn con nhớ Mẹ hằng ngày, 

Một lòng khai triển chẳng thay pháp trình. 

Quán thông tự thức một mình, 

Ban ơn từ điển đệ huynh đêm ngày. 

Cùng chung học hỏi nơi Thầy, 

Quy y Tam Bảo nơi nầy dễ tu. 

Chẳng còn lý luận tiền xu, 

Vẹt mây vượt cõi âm u của đời. 

Học hành minh trược hợp thời, 

Quân bình tự thức đời đời yên vui. 

Mẹ ơi! Con nguyện rèn trui, 

Cùng chung nguyên lý Mẹ vui con hòa. 

Thức hồn dẹp bỏ cái ta, 

Lấy không làm đích chan hòa tình thương. 

Tình đời tạm bợ dựa nương, 

Tình Cha sống động yêu thương hoài hoài. 

Con yêu tận độ thân nầy, 

Tạo duyên cứu giúp cùng Thầy ban ơn. 

Tình thương huynh đệ keo sơn, 

Gắn liền thanh giới chẳng hờn chẳng mê. 

Bình tâm thức giác trở về, 

An ninh Nguồn Cội, muôn bề đạt thông. 

Đến đây tạm dứt lòng vòng, 

Chúc Mẹ ổn định khai tòng giác quang. 

 

Lương Sĩ Hằng. 

Montreal, 16-07-1987 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Giải giới phân minh 
 
Manila, ngày 13 tháng 3 năm 1983 
Thưa các bạn, 
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội thiền chung để nghiên cứu Công và Quả. Công là gì? Ngày hôm nay chúng 
ta vinh hạnh được mang một thẻ xác huyền vi do Trời Phật ân ban cho chúng ta, có âm thinh, có tư tưởng, 
có thanh turợc đeỉn để giải tiến từ giây từ phút , mà chúng ta không biết dầy công trở lại xây dựng vạn linh 
trong tiểu thiên địa này, thì cái quả nó sẽ đến với chúng ta? Hỏi cái gì lá cái quả? Tánh tình bất ổn, đã cho 
chúng ta thấy, sự suy sụp từ tư tưởng lẫn thể xác! Sân si buồn hận đủ thứ! Đó là cái quả! Quả không lành 
cạnh không ngọt, cho nên chúng ta phải làm thế nào, để giảm bớt về cái quả xấu đó? Chúng ta phải dầy 
công! Dầy công tu luyện sửa chữa nội thức, mới tránh được cái hậu quả ở tương lai, nan y, và đem lại một 
cái nghiệp chướng triền miên khổ cực trong tâm hồn, đó là tâm bệnh! Mọi người ở thế gian chỉ xem xét 
mặt tiền và quên nội thức. Chính chúng ta, người đã chán đời qua đạo và thấy rõ cái quả của chúng ta, 
không lành! Luôn luôn đem lại thức của chính mình đó là cái quả không lành. Chính các bạn hiện tại đang 
ngồi thiền đây, cái quả của các bạn cũng chưa có lành, chưa có toàn thiện, chưa có toàn giác, luôn luôn 
phóng tâm đưa ra những cái ý nghĩ bất chánh, nghi ngờ, và không chịu thức tâm trong hòa đồng cởi mở 
thanh nhẹ, để hiểu lấy mình nhiều hơn, hiểu lấy sự sai lầm của chính ta nhiều hơn, thì chúng ta mới bằng 
lòng thực hiện tức là góp công xây dựng, sửa mình để cống hiến! Ðó là công! Còn cái quả, hướng thượng 
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thì nếu mà chúng ta càng tu thì càng thấy có sự kết quả thanh nhẹ hướng thượng, để tiến giải! Nhưng mà 
cái quả đó không phải là đủ! 
 
Dù các bạn tu cho cách mấy đi nữa, các bạn làm việc cho cách mấy đi nữa, rốt cuộc cái quả cũng chưa có 
đủ! Chúng ta thấy Thượng Ðế làm rất nhiều, nhưng mà thế gian đâu có thấy rằng, cái công của Thượng 
Ðế. Vì cái công làm không có so đo, không có suy tính mà chỉ biết làm vô cùng tận để cứu độ chúng sanh, 
vạn linh! Cái công của Ngài là vô cùng, vô tận, vô lượng. Và chúng sanh chúng ta làm chút đỉnh công, đó 
là đem lại cái quả xấu mà thôi! Cho nên nhiều bạn đã tu và đã đóng góp một phần nào rồi muốn bảo vệ Vô 
Vi và muốn phát triển Vô Vi, nhưng mà cái công không có. Cái công chính bạn phải lo cho bạn mà chính 
bạn đã lo khai thác tâm thức của các bạn, để thấy rõ nguyên lai của sự cấu trúc siêu nhiên và thức tâ để tiến 
tới sự sáng suốt vô cùng, sáng lạng trong nội thức của các bạn, để thấy rõ Thượng Ðế trong ta, thấy rõ 
Thượng Ðế đã làm việc gì. Ngài không ngừng nghỉ ngày đêm để xây dựng cho chúng ta tiến hóa, từ mọi 
trạng thái tại thế gian, để biểu hiệu trong tâm thức chúng ta và dìu dắt chúng ta từ ly từ tí, bất cứ hành động 
nào tại thế đều có sự dự kiến của Ngài! Nhưng mà chúng ta lại phủ nhận Ngài, và chê Ngài, và trở lại trách 
móc Ngài. Nói là Thượng Ðế không làm việc cho chúng sanh, Thượng Ðế đui mù, không thấy chúng ta và 
không giúpchúng ta. Và ý muốn chúng ta muốn tu nhưng mà không có kết quả? Tại sao?Vì công không có, 
kết quả xấu, đó là sự trách móc, cái quả đắng không tốt, chỉ chờ ngày rụng mà thôi!  
 
Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta cần công nhiều hơn! Công tu luyện, dầy công sửa mình, lập hạnh thì 
cái công đó là cái công quan trọng để tiến tới trở về nguồn cội. Nếu các bạn không biết xây dựng và khai 
triển tâm thức của các bạn thì các bạn có làm gì biểu hiện ra bên ngoài, đó tưởng là sự kết quả tốt đẹp của 
các bạn, xây chùa dựng miễu, là đủ thứ để cho thiên hạ biết hành động của chúng ta. Thì điều đó không 
phải là cái điều chơn chánh của sự tu! Muốn có điều chơn chánh tu thì phải thầm tu thầm tiến và hòa tan 
với mọi trạng thái! Các bạn ở trong một sòng bạc nhưng mà tâm thức các bạn thấy rõ đây cũng là Thượng 
Ðế đang an bài cho các bạn, thức tâm các bạn, để các bạn thấy rõ lòng tham, sự ham muốn đi xuống của 
các bạn bằn gcách nào để các bạn thức tâm hòa đồng và đi lên! 
 
Cho nên ở trong cảnh đời hơn thua thì cũng khác gì sòng bạc! Mọi người muốn hơn, tu cũng muốn hơn, 
buôn bán cũng mún hơn, làm chánh trị cũng muốn hơn! Cái gì cũng muốn hơn thiên hạ hết! Nhưng mà 
không biết hòa đồng! Miệng nói hòa đồng, tâm chưa thức! Thì chính tất cả những cơ năng trong tiểu thiên 
địa của các bạn, trong thể xác này, các bạn chưa biết điều khiển, làm sao điều khiển ở bên ngoài được! Cho 
nên chỉ tạo ra sự thất bại và chuốt lấy sự cay đắng, đó là cái quả xấu! Cho nên chúng ta phải dày công tu 
luyện, để mở tâm khai trí, ảnh hưởng những người khác, còn hơn chúng ta rêu rao quảng cáo nhưng mà 
không có kết quả. Cho nên lần lượt những người Vô Vi câm cái mồm chỉ lo tu mà thôi. Cho nên những 
người ở thế gian còn đòi hỏi rất nhiều, nhưng mà hành không có bao nhiêu,muốn đủ thứ, muốn biết vị này, 
muốn biết vị kia,muốn biết vị nọ, nhưng mà kết quả, vị trí của chúng ta không biết, làm sao đến được! Các 
bạn không biết vị trí của các bạn, các bạn không biết khả năng các bạn, các bạn không biết trình độ của các 
bạn làm sao các bạn tiến? Các bạn thấy rõ chưa? Đó là một sự sai lầm vô cùng và sự tăm tối vô cùng.  
 
Cho nên Thượng Ðế phải ân ban, phải cho những trình độ siêu nhiên cứu độ chúng sanh xuống để ban 
thanh điển, thanh quang điển lành để cứu độ con Ngài và chơ mọi người biết rằng khả năng của mọi người 
là khả năng của Thượng Ðế nên phải sớm trở về với khả năng và xử dụng khả năng sẵn có của chính mình, 
để đạt cho kỳ được một dũng chí lớn rộng siêu nhiên,hòa hợp và cởi mở, nó mới đúng trong cái Khoa học 
huyền bí đã qui sự sân si và lệ thuộc bởi những cái thử thách, chưa chịu đứng lên, kiên trì, và chịu đựng 
học nhẫn học hòa.cho nên đâm ra bơ vơ tại thế, không thấy mình tủi nhục vì cái bản chất tăm tối mà thôi. 
Cho nênchúng ta hằng tuần có cơ hội để điêu luyện, để truyền cảm khả năng sẵn có của chúng ta cho mọi 
người. Hưynh đệ tỉ muội đồng tâm bàn bạc, xâydựng lẫn nhau, dù được dù không cũng là trong một tinh 
thần xây dựng, vì chúng ta biết rõ đây là cõi tạm, đây là trường học, phải có sự bàn bạc. Và sự bàn bạc đó 
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thì mọi người có một trình độ khác nhau để thức tâm. Cho nên các bạn nhiều khi, những người thanh tịnh, 
những người muốn độ chúng sanh, phải nhịn, phải cho những người hung hăng mắng chửi để chúng ta 
thấy rõ rằng, những  người hung hăng đó đã tạo một cái quả không lành cho họ và tâm chúng ta phải học 
nhẫn để cứu độ họ và để cho họ thấy rõ rằng, sự nhẫn là cao quí, sự hòa là cao quí, để đưa sự sáng suốt trở 
về với chính họ. cho nên chúng ta không phải là, nói cho họ nghe họ mới tu nhưng mà chính hành động 
của chúng ta, sự nhẫn nhục của chính mình!  
 
Cho nên ở thế gian, những người trí thức đã học hỏi rất nhiều, đã được điêu luyện rất nhiều, nhưng mà kết 
quả cũng chỉ học có một chữ nhẫn mà thôi! Những vị đang làm chánh trị cách mạng tại thế, cũng phải hết 
sức kiên nhẫn, mới có ngày thành tựu mà nhiều khi còn bị phải ma quí phá khuấy làm tan vỡ những cái 
mộng đẹp và ước mong để cống hiến cho nhân loại ở tươgn lai, cũng có nữa! Cho nên mọi người chúng ta 
phải chấp nhận, cái thành cũng như cái bại, nhưng mà con đường tiến của chúng ta không ngừng nghỉ mới 
là đúng! Chính chúng ta là chủ của cái tiểu thiên địa này mà không chịu lo trách nhiệm an bài, lập lại trật 
tự để càng ngày càng đạt sự sáng suốt và thấy rõ sự tai hại, chính chúng ta đã phơi bài và cũng như muốn 
quảng cáo, muốn đem lại cái tốt của chúng ta cho mọi người biết, nhưng mà hành động không có, tựực 
hành không có, rồi rốt cuộc làm sao thành công? 
 
Cho nên chúng ta phải thực hiện chữ công nhiều hơn! Đó vạn linh đồng thức trong bản thể của chúng ta là 
do cái công của chủ nhân ông làm mẫu. Phần hồn phải thức tâm phải điêu luyện, phải thanh tịnh, phải tìm 
hiểu phải chấp nhận. Cho nên các bạn đã tự phát tâm lập thiền đường, kẻ lớn người nhỏ chung đụng lẫn 
nhau và cũng không ngoài thức hòa đồng để cởi mở, trong cái nguyên lý học hỏi của tất cả mọi nơi mọi 
giới! Cho nên chúng ta toàn là trực tiếp, không có gián tiếp! Các bạn trực hành hàng tuần đây là trực tiếp 
phân giải để học hỏi chứ không phải gián tiếp, không phải lệ thuộc! Không có ai giỏi hơn các bạn bằng các 
bạn tự thức! Mà mún có thức tâm thì phải có sự đụng chạm mà có sự đụng chạm là có thức tâm sớm! Cho 
nên những người trẻ tuổi cũng có cái bản chất muốn tìm hiểu và quá mong muốn đạt thành kết quả tốt cho 
nên cũng lắm khi tạo ra những lới nói cống cao ngạo mạn giữa bạn đạo và bạn đạo. Nhưng nhờ đó những 
người được trưy kích đó, là những người đó có cơ hội được hành động tu học của chính người. Chúng ta 
đã đọc qua nhiều lịch sử và chúng ta thấy rằng cần phải sửa mình! Vây lấy gì để sửa? Nếu không có sự đối 
chiếu kích động đó làm sao chúng ta có cơ hội sửa tâm? Cho nêncác bạn phải gặp phải những sự đối chiếu 
đó! Và sự đối chiếu đó là món quà quí cho người tu của Vô Vi! Cho nên đừng sợ đó, đừng cho đó là khổ, 
và đừng than, và chúng ta phải chấp nhận để học hỏi, vì chúng ta còn thiếu thốn, chưa hoàn hảo. Như tôi 
đã từng nói rằng, phần hồn tại thế chưa hoàn tất, còn bị giam hãm trong cái thể xác eo hẹp này, phải học 
nhiều hơn! Cần học nhiều! người hiếu học thì phải học nhiều! Người trí thức là người hiếu học mới đạt tới 
trí thức! Cần phải học nhiều, cần phải hạ mình, để được có cơ hội đi sớm hơn và tiến hơn! Chứ đừng nói 
tôi đây là đầy đủ, tôi là khoa học, tôi không tin bất cứ một cái gì nhưng mà kỳ thật tôi phải tin! Vì tôi ở 
trong phạm vi kích động và phản động và tôi phải thấy rõ rằng tôi cần phải tin, tin những gì? Tinkhả năng 
sẵn có của chính tôi. Tin những gì nữa? Tin tôi có khả năng xây dựng trong nhẫn hòa! Đó mới là một 
người trí thức, sáng suốt Chứ đừng tưởng ta đây trí thức và dung hai chữ trí thức đó mà đưa các bạn đi, sai 
một ly đi một dặm! Tự cao, cống cao ngạo mạn và tưởng rằng cảnh đời phải lợi dụng các bạn mới có sự 
sống! Không, các bạn đã sai rồi! Ai mà lợi dụng các bạn? Chính các bạn là một người sáng suốt và không 
biết xử dụng các bạn là các bạn đã tự hủy diệt các bạn mà thôi chứ không ai, thiên hạ không cần lợi dụng 
các bạn đâu. Các bạn đừng tưởng rằng phần trí thức các bạn học nhiều, được người khác lợi dụng, không 
có đâu! Chính các bạn phải lợi dụng tình cảnh của ngoại cảnh, kích động và phản động mà sửa tâm sửa trí 
để đi tới mới đúng là luật của người tu, mới kêu là có cơ hội mở thức hòa đồng, chứ đừng tưởng rằng 
thiênhạ lợi dụng các bạn! Không! Ngày hôm nay tôi tu, nhiều người đã nói với tôi, rỉ tai rằng ông Tám đã 
bị lợi dụng. Không! Ông Tám đang học, ông Tám là một thằng ngu, và đang học và đang tiến! Ðó, chứ 
không phải ông Tám là một người giỏi, một người hay! Cho nên ở thế gian khó còn hiểu lầm, chưa biết họ 
và chưa xử dụng khả năng của chính họ cho nên vẫn còn trong sự mê chấp. Thì chúng ta người tu phải cố 
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gắng hc thêm. Bất cứ hành động nào, lời nói của Lúc đó ta mới hòa đồng, chúng ta phải quí yêu những 
người kích động chúng ta và ban cho chúng ta những bài học xứng đáng, chúng ta phải học, không ngừng 
nghỉ! ngày nào các bạn chết rồi, ở dưới mộ chôn đó cũng bị người ta chửi. Cho nên ở thế gian đã chứng 
minh cho các bạn thấy rằng, hôm nay kêu tổng thống, ngày mai kêu bằng thằng, các bạn đã thấy rõ rồi. Thì 
cản hđời của chúng ta là cảnh tạm. Ðó chúng ta thấy rồi, ngày nay bựng bít đủ thứ, ngày mai kêu bằng 
thằng và chà đạp thẳng tay! Chúng ta mới thấy rằng thế gian là trường học, thế gian là bãi trường thi, trong 
sự kích động và phản động để cho phần hồn tiến. Khi các bạn hiểu được rồi, các bạn mới bước vào trường 
đại học siêu nhiên tại thế và luôn luôn dự cuộc, luôn luôn học hỏi. Cho nên ngày hôm nay các bạ đã quí 
yêu, biết đây là thiền đường, đây là nơi để chúng ta tiến tới để học và đây là một nơi chúng ta sẽ gặp được 
những giáo sư quí giá siêu nhiên và giáo dục chúng ta.  (còn tiếp) 
 

THÔNG TIN CỦA THIỀN VIỆN NHẪN HÒA 
 
Thưa Quý Bạn Đạo, Thiền Viện Nhẫn Hòa xin cảm ơn Bác Du, thuộc Trụ Sở Vô Vi Nam Cali, đã sốt sắng 
phát tâm đóng góp $850.00 US cho Quỹ  kiến thiết Thiền Viện để thực hiện công trình xây tường phiá 
trước Thiền Viện. 
Chúc bác thân tâm thường lạc và tu hành tinh tấn. 
Kính bái, 
Nguyễn Trí Vượng, Chủ Tịch HAHVV Tây Bắc Hoa Kỳ 

 
BẠN ĐẠO VIẾT 

(Bài viết xin đăng lại) 

Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ, May 11, 2018 

Bên Tách Cà Phê Sáng 

“ Phóng Sự Sinh Hoạt Vô Vi “ 

Westminster Du Ký 

Tháng 4 – 2018 

Bạn hiền thân mến, 

      Duyên lành tái ngộ, hôm nay tôi gởi đến bạn hiền và quý bạn đạo một phóng sự rất vui và đáng nhớ khi 
tôi và bà vía vừa trải qua một chuyến du hành tuyệt vời về miền Tây nắng ấm của xứ Hoa Kỳ hùng cường 
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nhất thế giới .  
      Westminster quá quen thuộc với tôi, hình như hằng năm tôi đều có vài chuyến viếng thăm vùng thủ đô 
của người Việt Hải Ngoại này . 

      Lần này chuyến du hành của tôi kéo dài từ 9 tháng 4 đến 26 tháng 4 . 
Mục đích thăm viếng là Thiền Viện Vĩ Kiên và Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi . 
Vào tháng 4 năm nay,Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali vừa thành công qua 2 chương trình Tu Học đáng lưu ý 
và ngưỡng mộ :  
- Khóa Tu Học “ Tịnh Khẩu ,Niệm Phật “ lần thứ 14 tại Thiền Viện Vĩ Kiên từ ngày 10 đến 
ngày 17 tháng 4-2018 , 
- Và Khóa sống chung “ Chung Vui Xây Dựng 2018 “ lần thứ nhất trên Du Thuyền đi 
Mexico từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4-2018 . 

A- Khóa Tu Học “ Tịnh Khẩu ,Niệm Phật “ tại Thiền Viện Vĩ Kiên 
( Từ 10 đến 17 tháng 4-2018 ) 
     Năm nay,Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali có chương trình thực hiện các Khóa “ Tịnh Khẩu , 
Niệm Phật “ vào các tháng 4,6,8,10 -2018 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ,để quý bạn đạo tùy theo cơ duyên đến 
đây tu tập . 
      Như quý bạn đã biết ,TV Vĩ Kiên là một trung tâm điển quang rất quan trọng cho các hành giả tu theo 
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp .Quý bạn đến đây một năm một lần, cũng đủ để quý bạn 
sạc lại bình điện thanh quang của mình sau một năm lăn lóc ngoài đời với bao nhiêu là loạn động, cám dỗ . 

      Sự thanh nhẹ với nhiều điển quang mỗi khi ngồi Thiền giúp cho chúng ta như trôi nổi vào cõi hư 
không,quên hết mọi lo lắng buồn phiền mà nghiệp trần cứ đeo đuổi theo ta từng tháng từng ngày . 
      Đức Thầy thường dạy: TV Vĩ Kiên là nơi đào tạo những chiến sĩ Điển Quang cho quý hành giả Vô Vi . 
Do đó,phải có duyên lành mới có dịp đến đây Tu Tập . 
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Để phục vụ chu đáo cho các khóa học ,nên các khóa học thường được giới hạn trong khoảng 12 bạn đạo 
.Và ưu tiên cho các bạn đạo nơi xa . 

      Với tài điều hành hợp lý và chương trình ẩm thực tuyệt vời ,hai cô Quý và Bích,đã đem đến cho quý 
bạn đạo những khóa Tu Học cao cấp và đáng ghi nhớ trong đời . 
Ngoài ra có một đầu bếp ngoại hạng từng theo cạnh Đức Thầy nhiều năm,với những kinh nghiệm nấu ăn 
dưỡng sinh,ngon miệng không đâu có được,thường đến để hổ trợ cô Quý,cô Bích ,làm cho những bữa ăn 
trong các khóa Tu học trở nên tuyệt vời hơn,mà nhà hàng 8 sao cũng không thể theo kịp . Xin thưa đó là 
chị Thủy ở Las Vegas . Năm nay chị cũng mới 81 tuổi thôi .Còn trẻ mà , chị rất vui tính và thường hay 
giúp đở tận tình mọi người . 

      Thỉnh thoảng cũng có thêm một đầu bếp không kém phần quan trọng mồi khi chị đến đây tham dự 
khóa học .Đó là chị Hằng ở Akansas .Chị Hằng rất năng nổ,lúc nào cũng thấy chị trong bếp .Sau giờ trong 
chương trình ,như Thiền ,Niệm Phật ,v.v,là thấy chị phụ giúp bao công chuyện trong ngoài : nấu ăn,quay 
sinh tố,dọn bàn,khiên rác . Hình như nhìn đâu cũng thấy chị làm việc .  
      Có một cô bạn đạo trẻ cũng nhiệt tình không kém nừa là cô Thanh Tâm ở San Diego 
Cô Thanh Tâm cũng có những động thái như chị Hằng ,rất đáng quý ,mà tôi thường gặp trong những khóa 
tu học ở TV. Vĩ Kiên . 

      Chân thành và hết tâm phục vụ bạn đạo của cô Quý và cô Bích thì không có bút nào diễn tả cho hết .Cô 
Bích rất giỏi về bịnh lý và dưỡng sinh .Nên các thức ăn ,thức uống đều được nghiên cứu kỹ lượng . Các 
bạn đạo có bịnh,mỗi lần đến đây đều được cô Bích tận tình chỉ dẫn, đôi khi còn mua giúp để khỏi lầm lẫn . 
       Cô Quý thì chắc không có ai sánh bằng .Săn sóc bạn đạo rất chu đáo ,tận tình như từng săn sóc Đức 
Thầy ngày nào .Cô Quý tâm sự,Đức Thầy mong muốn nên thường có những khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật 7 
ngày cho bạn đạo,mới đủ lực lượng thăng hoa về Điển Quang .Mà trên TV. Vĩ Kiên dễ dàng có điêu kiện 
để hoàn thành cho nhu cầu tu học cao cấp điển quang . 

       Nói tóm lại, những ai có cơ duyên được lên TV. Vĩ Kiên tu tập qua khóa học “ Tịnh Khẩu, Niệm Phật 
“ 7 ngày ,thì mới biết được kết quả ưu việt như thế nào .Và bạn đạo nào chưa có dịp đến đây, tôi cầu mong 
Đức Thầy tạo cơ duyên cho quý bạn . Các bạn đạo trẻ hãy lên đây thử thách cho chính mình một vacation 
điển quang xem nào .  
      Qua khóa học năm nay,vẫn đường xưa,cảnh cũ .Đường Niệm Hành hình như thân mật với tôi nhiều 
hơn .Công viên Vĩ Kiên ấm áp ,tươi mát hơn .Đó là do điển quang của tôi gần gủi với TV. Vĩ Kiên ngày 
thêm thanh nhẹ và tươi sáng . 
      Trưóc khi dứt lời, tôi và cô vía của tôi chân thành cám ơn cô Quý,cô Bích có những đón tiếp nhiệt 
tình,chu đáo bữa ăn ,giấc ngũ .Thành thật cám ơn những bạn đạo cùng khóa học đã dìu dắt nhau tạo cơ hội 
cùng thăng tiến trên bước đường VôVi tu học . 

B- Khóa Sống Chung “ Chung Vui Xây Dựng 2018 “ 
( 20 đến 24 tháng 4-2018 ) 
    Sau những ngày thanh bình tĩnh mịch của khóa học “ Tịnh Khẩu ,Niệm Phật “ trên TV .Vĩ Kiên , bây 
giờ xuống núi với bao thử thách trần gian . 
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     Tôi thật không ngờ anh chị em Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali có sáng kiến độc đáo lần đầu tiên “ giám “ 
tổ chức khóa Sống Chung trên Du Thuyền .Tôi thì rất thích du thuyền .Nghe tổ chức trên du thuyền là ủng 
hộ liền . Anh hội trưởng liên lạc với tôi với tinh thần lạc quan vô cùng .Tôi cổ võ và cho nhiều bạn đạo 
được biết .Vì là lần đầu tiên, nên ban tổ chức không giám tổ chức nhiều ngày ,vì không biết có nhiều người 
tham dự không . 

     Thật không ngờ,dự trù chỉ khoảng 30 người ,thế mà khi khóa sổ ,số người lên đến 60 người . 
Một thành công đầu tiên cho khóa Sống Chung năm nay . 
Khóa Sống Chung có tên là “ Chung Vui Xây Dựng “.Một cái tên rất ý nghĩa và hòa bình. 

     • Chung Vui :là ai cũng có thể tham dự và chung vui .Có vài bạn đạo dẫn người thân của mình cùng 
chung vui .Tôi thấy họ chung vui thật tình .Một người nói ,lần đâu tiên tôi tham dự với bạn đạo vôvi ,tôi 
thấy mọi người rất thật tình với nhau ,tôi không ngờ có được những ngày vui vẽ như thế này .Mọi người 
đối xử với nhau như anh chị em một nhà .Tôi thấy gần gủi và thích thú quá .Chắc chắn lần sau tôi cũng 
tham dự . 
Anh Hiển không phải bạn đạo vô vi, là anh của chị Lý Lệ Nhàn ,và đây là lần đầu tiên anh được tham dự 
chung vui qua sự khuyến khich của chị Lý Lệ Nhàn .Anh biểu lộ sự vui mừng ra mặt .Anh trò chuyện rất 
vui vẽ và hài hước .Khi xuống phố Mễ ,anh nhiệt tình làm nhiếp ảnh gia không biết mệt ( anh là một nhà 
nhiếp ảnh đó ).Anh Hiển bắt đầu thấm đòn vô vi rồi .Hy vọng sẽ gặp lại anh trong những lần sinh hoạt vô 
vi kế tiếp . 

      • Xây Dựng : là tất cả mọi người tham dự lần này đồng tâm xây dựng tình người thương yêu,tha thứ 
.Một khối điển quang lành mạnh ,tiêu biểu cho một chương trình Vô Vi tân tiến của một thế hệ Bích Ngọc 
trong tương lai . 
Tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi , 9 giờ sáng mọi người đều có mặt đầy đủ . Trưởng ban tổ chức ,anh Toàn 
điểm danh và cho biết có 4 bạn đạo giờ chót bận việc nhà ,nên không tham dự được . Tổng số bây giờ là 56 
người .Các vali được mang bảng tên .Mỗi bạn đạo được tặng một Logo khóa sống chung thật đẹp,đeo lên 
áo ,và chụp những tấm hình lưu niệm đầy ý nghĩa .Tiếp theo đó mồi người được cung cấp 1 chay nước lọc 
và vài cái bánh ngọt ăn “ cầm hơi “ vì đến trưa là bạn đạo có buổi trưa buffet trên tàu rồi . 

      Xe bus do người việt làm chủ,đến đúng giờ ,9 giờ sáng .Mọi người hân hoan lên xe với một tinh thần 
sảng khoái ,khi bên ngoài là một bầu trời trong xanh,mát dịu .Gió hiu hiu thổi,thốt lên lời : Chúc quý bạn 
một chuyến du hành hạnh phúc và thanh nhẹ nhe . 

      Ban tổ chức khôn khéo cho di hành đến bến tàu sớm ,để không phải chờ đợi làm thủ tục lên tàu lâu. 
Sau 30 phút thanh bình trên xe bus.Mọi người xuống xe tà tà xếp hàng check in vào bên trong khu chờ 
đợi.Nơi đây được trang trí như một khu công viên ,có ghế ngồi ,có cây cảnh và có vòm bao che bên trên 
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,rất mát mẽ .Mọi người tha hồ chụp hinh kỷ niệm .Bao nụ cười được nở hoa như những bong bóng tình 
thương,kiến tạo một bầu không khí tươi mát,nhẹ nhàng như những cơn mưa phùng trong mùa thu ấm áp . 

      Bến cảng Long Beach nhộn nhịp xe cộ ra vào ,người người líu lo trò chuyện vui vẽ .Quý bạn nên biết 
chuyến ra khơi lần nầy du thuyền chuyên chở 2000 du khách với 780 phục vụ viên .Nên hiện giờ số người 
dồn dập đến, ngày một đông hơn . 

      10 giờ 30, du khách bắt đầu lên tàu .Trong số đó có 56 bạn đạo vô vi .Đường lên tàu khá xa,vì phải qua 
nhiều con đường nhỏ .Trong đó có khu vực an ninh qua máy kiểm soát .Sau khi lên tàu rồi ,vì vali phải đến 
2giờ nhân viên phục vụ mới mang đến trước phòng của mình ,nên mọi người vui vẽ lên tầng 10 ,nơi 
thường trực có buffet cho các buổi ăn sáng và ăn trưa .Thôi thì làm một bụng đi nào .Đồ ăn thì quá phong 
phú,dù bạn ăn chay hay ăn mặn .Vào mồi buổi sáng có nước juice ổi ,là món mà tôi rất thích .Càphê cũng 
rất thơm ngon,ngoài ra còn có trà xanh ,nước juice chanh tạo nhiều thích thú . 

      Ngày đâu tiên mọi người thoải mái quá,hít thở không khí vùng biển thật tuyệt vời . 
Sau những chuổi thời gian tham quan du thuyền ,đi dạo chung quanh ,tìm nơi tắm hơi ,sauna,gym . Mọi 
người về phòng mở vali ra,nằm nghĩ ngơi hoặc tắm một cái cho mát .Giờ ăn tối đã đến ,6 :00Pm đến 8 :00 
Pm, mọi người ăn mặc chỉnh tề đến tầng 8 ,là tầng của phòng ăn tối .Phòng của các bạn đạo ở tầng 5 và 
tầng 6 .Nhóm của chúng ta được ban tổ chức liên lạc chủ tàu để được sắp gần nhau .6 bàn dài dành cho 56 
bạn đạo ngồi thoải mái theo số được ghi trong thẻ chìa khóa phòng .Ăn tối có người phục vụ ,được quyền 
gọi theo menu ,căn bản có món khai vị và món ăn chính .Bạn toàn quyền gọi theo khẩu vị của bạn , 1,2,3 
món cũng được . Và cứ như vậy 3 ngày trên du thuyền ,cứ đến 6:00 Pm ,mọi người tự động lần lượt đến 

phòng ăn cùng ăn chung và trò chuyện thỏa thích .  

      Mỗi ngày thì lên tầng 10 có buffet từ 6:00 Am cho các buổi điểm tâm ,và 11:00 Am cho các buổi ăn 
trưa .Ngoài ra bất cứ giờ nào cứ lền tầng 10 là có đồ ăn ,thức uống thoải mái . 
Từ tầng 10 đi ra bên ngoài về hướng đuôi tàu sẽ gặp khu hồ tắm và hồ Jacuzzi ngoài trời .Cũng nơi đây có 
quầy cung cấp thức ăn miễn phí như Hamberger tươi làm tại chỗ ,đồ nhậu cho các đệ tử lưu linh .Bia,rượu 
,sinh tố ,thì phải mua. Thiên hạ ăn uống xì xèo, nhờ có vậy du thuyền mới sống được . Chưa kể ở tầng 7, 
tầng 8 phía đầu tàu,có Casino,các gian hàng nữ trang, tranh ảnh ,quà lưu niệm,nhà hàng chuyên 
ngành,phòng chụp hình, nhà hát,v.v… 
      Những thời giờ rảnh, đi dạo trên boong tàu,hít thở không khí trong lành ngoài biển khơi ôi sao mà tuyệt 
dịu vô cùng .Có bạn ngồi thiền nơi boong tàu cho biết cảm giác lâng lâng sung sướng vô cùng tận , như 
muốn bay lên không trung hòa cùng mây gió .Các bạn trẻ thì đến tầng 9 mỗi tối khoảng 10 giờ ,hòa mình 
với đám đông lắc lư hết mình với những bài mexico, disco vui nhộn . 
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      Bạn phải biết rằng đi du thuyền thì phải vui chơi tận hưởng thú vui của trần gian .Vui chơi một kiếp rồi 
thăng tiến kia mà .Hơn nừa Khóa Sống Chung này là Chung Vui Xây Dựng,là Đời Đạo Song Tu .Bạn đạo 
VôVi khi chơi thì chơi hết mình . Khi Học học thì học chết bỏ .Khi Tu thì Tu tận tình . 

      Bây giờ trở lại sinh hoạt chính của khóa Sống Chung “ Chung Vui Xây Dựng “ . 
      Ngày đầu tiên, Sau khi ăn chiều no bụng .Tất cả bạn đạo tập trung vào hội trường được hãng tàu cung 
cấp ở tầng 9 .Đây là phòng họp dành cho những nhóm nhỏ ít người .Phòng có thể xếp ghế khoảng 150 chỗ 
.Nhưng chúng ta chỉ dùng 60 ghế, nên phòng trở nên rộng rãi thoải mái .Vì là khóa sống chung trên du 
thuyền, cần phải để cho bạn đạo thoải mái vui chơi . .Nên ban tổ chức sắp xếp mỗi ngày chỉ có 2 giờ tu học 
từ 8:00 Pm đến 10:00 Pm cho 3 ngày trên du thuyền . 

Trên sân khấu, chúng ta trang trí một logo rất to có hình chiếc du thuyền Carnival và hàng chữ Chung Vui 
Xây Dựng 2018. Bên dưới có một bình hoa trắng do chị Thanh Hằng mang theo.. Ban tổ chức có xin chủ 
tàu 1 dĩa trái cây để trên bàn thờ ,chủ tàu không hiểu ý, nên trong khi chúng ta sinh hoạt,chủ tàu cho người 
mang đến 3 dĩa trái cây đã gọt vỏ sẳn ,vệ sinh,đẹp mắt để trong 3 khay bao lại bằng giấy kiến , có ngày thì 
4 khay .trong mỗi khai gồm có khóm,dưa hấu,nho,honeydew,cantaloupe ,và 8 bình nước lọc có đá cục , 
cùng với ly,dĩa , nĩavà khăn giấy .Thôi thì thổ địa ,long vương muốn đãi bạn đạo sau những buổi tu học có 
trái cây ăn tráng miệng cho mát vậy mà .Bạn đạo không giám từ chối đâu ,cố gắng tận độ cho vui tàu vui 
bạn . 

      Ngày đầu tiên khai mạc, anh hội trưởng chào mừng bạn đạo,và Đức Thầy mở lời khai mạc ( lời khai 
mạc Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên ở Alaska -1998).Tiếp theo, anh Toàn trưởng ban tổ chức giới thiệu thành 
phần tham dự .Có tất cả 56 bạn đạo hội tụ trùng dương . Mặc dù tổ chức trong một thời gian ngắn ,mà cũng 
có những bạn đạo phương xa bay về đây tham dự .Trong đó có anh chị Võ Quang ở thủ đô Washington, 
anh Lô ở New Jesey, anhThạnh ở Texas,anh Hải ở New Mexico,vợ chồng Minh Thủy ở 
Atlanta,Georgia,hai mẹ con cô Thảo ở Utah , chị Hằng ở Akansas .
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      Chương trình tu học rất phong phú, đa dạng .Với 2 MC duyên dáng của Nam Cali là chị Huỳnh Mai và 
Bảo Khanh ,nên không khí sinh hoạt rất ấm áp ,thân mật vô cùng .Mở đầu 4 bạn đạo lâu năm lên tâm sự 
đầu năm . Sau đó mỗi lần có 4 bạn đạo lần lượt được hân hạnh lên sân khấu . Vì ít người ,nên ai cũng có cơ 
duyên lên để trình diện cùng Thầy Tổ . Sau mỗi đề tài được trao đổi,thì có lời góp ý của Đức Thầy qua hệ 
thống video do anh Trần Ngọc Dũng sắp đặt trước như trong các kỳ Đại Hội Vô Vi ,mặc dù anh Dũng 
không có tham dự .Hồng Đức và Bảo Khanh phụ trách công tác này . 
      Qua ngày thứ hai thì đặc biệt hơn ,vì có nhiều thời giờ,nên ban tổ chức đề nghị có buổi chung thiền vào 
buổi trưa từ 11:30 đến 12:30 . 

      Trong những lần sinh hoạt có vài bạn đạo mới và thân nhân có những câu hỏi rất thú vị,chứng tỏ khóa 
học này đã tao điều kiện tốt ,một duyên lành trên đường phát triển vô vi . 

       Qua ngày thứ ba, buổi sáng tàu cho xuống thăm viếng thị trấn Ensenada từ 7:00 đến 5:00Pm .Một số 
bạn đạo xuống thăm viếng Một số bạn đạo ở lại trên tàu tận hưởng gió biển .Tôi trong 1 nhóm 12 người 
xuống thăm thị trấn . Đến nơi lạ thì cái gì cũng lạ .Chụp vài tấm ảnh để cho rằng mình cũng đã đến một thị 
trấn của Mexico .Thị trấn nhỏ ,có vẽ nghèo,người dân hiền lành ,có lẽ chỉ trông đợi chút may mắn trong 
cuộc sống qua sinh hoạt của các du thuyền .Thật tội nghiệp cho những người dân ở những xứ nghèo . 
       Buổi sinh hoạt tu học cho ngày thứ ba cũng bắt đầu từ 8:00 tối . Mở đầu là chương trình trao đổi tự do 
.Nhiều đề tài được bạn đạo chia sẻ thật tình ,thẳng thắn .Đem lại kết quả tốt đẹp cho một khóa sống chung 
tu học du thuyền đầu tiên . 
      9:00 Pm vài bạn đạo lên phát biểu cảm tưởng ,sau đó là chương trình văn nghệ bỏ túi dễ thương của 
các bạn Hiếu Nghĩa,Minh Thủy, Huỳnh Mai, Bảo Khanh ,chị Hoa Sang… 
      9:40 Pm, anh Toàn lên báo tài chánh .Chi phí thì nhiều ,như làm logo đeo áo, 
,logo sân khấu,bus chuyên chở ( một chuyến là $500 USD,chuyến đi chuyến về hết $1000 USD ),nước 
uống,bánh mì ăn sáng ,…tổng kết thâm hụt quỷ gần $ 400 USD . Ban tổ chức đã dự trù trước sẽ chịu phần 
đó .Nhưng sau đó giờ phút chót bạn đạo góp gió nên đầy đủ trọn vẹn không thiếu một xu . Số là ,chủ tàu có 
gởi đến từng phòng mỗi người được coupon $ 10 USD để chơi Casino.Số đông bạn đạo mình không có 
chơi Casino hoặc là không biết đến coupon này .Do đó khi check out ,ai không có dùng coupon này ,thì 
chủ tàu cho lại $9USD .Những ai có được số tiền này giúp lại ban tổ chức ,nên huề cả làng .  

       Theo kinh nghiệm của tôi ,tổ chức Đai Hội hay các Khóa Sống Chung, không bao giờ thiếu hụt .Thầy, 
Tổ,bề trên, luôn luôn bên ta,hổ trợ và che chở mọi chuyện .Sinh hoạt thì đầy đủ ,hạnh phúc .Lúc Đi khi Về 
đều thượng lộ bình an . 
      9:55 Pm, Đức Thầy ban huấn từ bế mạc ( lời bế mạc của Đai Hội Hùng Vĩ Giao Liên ).Sau hết là buổi 
chụp hình lưu niệm bên Logo Chung Vui Xây Dựng 2018 . 
Kết thúc Khóa sống chung bằng buổi tận độ sau cùng với 4 khay trái cây ngon ngọt . 
      Ngày thư tư,chuẩn bị ra về . Ban tổ chức có nhắc nhở ,để được về sớm ,chúng ta tự kéo vali,không để 
cho phục vụ viên phụ trách .Vì đến 9:00 hơn vali mới được mang xuống tàu .Mà 7:30 được quyền xuống 
tàu rồi .  
6:00 sáng ăn điểm tâm . 7:30 bạn đạo tập trung xuống tàu ,khỏe re như bò kéo xe . 
8:30 ,xe bus đến đón bạn đạo đưa về Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi . Đến đây chấm dứt cho khóa Sống Chung “ 
Chung Vui Xây Dựng 2018 “ .Hẹn ngày tái ngộ . 

      Trong khóa sống chung du thuyền lần này .Tôi có dịp dạo mát,hít gió biển trong lành từ đầu tàu cho tới 
cuối tàu .Được đi tắm sauna một lần ,sui là phòng tắm hơi lại bị hư  
Có nhiều cơ hội đàm đạo cùng với nhiều bạn đạo gần xa .Nhất là với những bạn đạo bát tuần như anh 
Thiên Tạo ,anh Hoa, anh Hồ Huệ . 



   Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 15/15 

      Khóa Sống Chung thật hoàn hảo .Bạn đạo được nhiều thời giờ, có những buổi thân tình cởi mở.Thương 
yêu như quen nhau từ tiền kiếp .Từ đó tình thâm bạn đạo gia tăng .Vô Vi mang đến nhiều ý nghĩa thâm sâu 
,hòa tan điển giới thanh nhẹ trong lòng của mỗi bạn đạo .Đâu đó lời nhắn nhủ của Đức Thầy như bàn bạc 
trong tâm thức của chúng ta: Tha Thứ,Thương Yêu và Đoàn Kết Xây Dựng mái nhà Vô Vi bền chặc và 
Trong Sáng . 
     Cám ơn quý bạn đã theo dõi bài phóng sự sinh hoạt vô vi lần này . Có điều chi không vừa ý , xin vui 
lòng bỏ qua .Hẹn với quý bạn bên Tách Cà Phê Sáng kỳ tới . 
      Cám ơn 56 bạn đao cùng chúng tôi Chung Vui Xây Dựng,đã cho chúng tôi những ngày vui trọn vẹn 
,đầm ấm tình người .Thật là những ngày kỷ niệm khó quên . 

      Cám ơn ban tổ chức và Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Ca thật tuyệt với những sáng kiến thông minh .Hy 
vọng sớm có ngày tái ngộ trong những tổ chức tu học “ Chung Vui Xây Dựng “ . 
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