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Số 1211 23 tháng 9 năm 2018
Quang Chieáu
Quang chieáu yeâu thöông taâïn ñoä haønh
Thaønh taâm tu luyeän töï haønh thanh
Traøn ñaày duyeân phöôùc chính minøh haønh
Thoï höôœng tình Trôøi quang chieáu thanh
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
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)Hôm nay Bé phải xa rời nơi tịnh dưỡng về sum họp với bạn đạo quí yêu bao năm xa cách, Bé
nghĩ sao về việc này?
2) Có ai phá hoại cuộc sống nầy không?
3) Bé đã được bình an đến nơi, chiều sẽ nhập trại, Bé sẽ đóng góp những gì trong ba ngày chung
sống?
4) Sáng hôm nay là ngày Bé phải trình diện cùng các bạn quí yêu của Bé, Bé dự định nói về đề tài
nào?
5) Hội trường đông người ai ai cũng vui cả tại sao?
6) Hội trường vui Bé khoẻ sao lại Bé ít ngủ và tham thiền nhiều hơn ngày thường?
7) Mọi người muốn Bé đặt bài hát hò cho cuộc họp mặt Bé nghĩ sao?
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1) 19-08-92
Hỏi: Hôm nay Bé phải xa rời nơi tịnh dưỡng về sum họp với bạn đạo quí yêu bao năm xa cách,
Bé nghĩ sao về việc này?
TL: Bé rất hoan hỷ lại càng nhớ đến Trời Phật đã cho mọi người có dịp chung sống hoà bình, tâm
tư giải mở, cuộc sống vui lại tái hồi, cuộc ly tán sẽ thực tùy tâm, sanh tử ly biệt tình sâu sắc, quí
yêu thanh tịnh trí minh nhiều.
2) Hỏi: Có ai phá hoại cuộc sống nầy không?
TL: Thật tình thương yêu mến cảm sống chung thì chẳng ai phá hoại cả, cuộc sống tâm linh là
cuộc sống hiếu hoà của các giới, Trời Phật chứng tâm cho hành giả thực hành chơn pháp, tu tâm
giải nghiệp, đầy đủ ý nghĩa trong cuộc sống
Kệ:
Chung vui tái hội tình giao cảm
Thực hiện chơn hành chánh trí an
Minh đạo đêm ngày chuyên chính niệm
Nam Mô lục tự tự mình sang
Nhớ đến ngày sống chung, óc Bé nhận được những câu hát hò như sau:
Hò ơi!
Hò ơi! Bạn đạo về đây
Chung vui sum họp vui vầy cảm giao
Tâm tu Âu Á chung mầu
Giải mê phá chấp. Hò ơi!
Giải mê phá chấp Á Âu chung nhà
Hò ơi! Thực hiện thật thà
Tâm giao tình đẹp do Trời ân ban
Tham thiền trí óc phát quang
Minh tâm kiến tánh. Hò ơi!
Minh tâm kiến tánh đàng hoàng hơn xưa
Hò ơi! Thực hiện mới vừa
Tâm giao bình đẳng tự ưa luật Trời
Công phu tâm niệm hợp thời
Giải mê phá chấp. Hò ơi!
Giải mê phá chấp đời đời dựng xây
Hò ơi! Tự nguyện theo Thầy
Chung vui mùi đạo tâm này sửa tu
Chứng minh thế sự tiền xu
Nghiệp duyên quanh quẩn. Hò ơi!
Nghiệp duyên quanh quẩn gieo tầm nợ duyên
Hò ơi! Chánh niệm giải phiền
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Nam Mô Lục Tự chẳng riêng của người
Của chung thiên hạ rưới tươi
Tâm thân yên ổn. Hò ơi!
Tâm thân yên ổn sắc son niệm hành
Hò ơi! Tái hội em anh
Cùng chung tiến hóa hướng thanh đạt hòa
Truy ra chơn lý thật thà
Cùng về Bến Giác. Hò ơi!
Cùng về Bến Giác cùng hòa hư không
Hò ơi! Nguyên lý không không
Lui về thanh tịnh một lòng tự tu
Chẳng còn ôm ấp trí mù
Cảm thông Trời Phật. Hò ơi!
Cảm thông Trời Phật an du thức hồn
Hò ơi! Nguyên lý sanh tồn
Vô sanh tự thức giải cồn si mê
Thực hành chẳng có chán chê
Quê xưa nguồn cội. Hò ơi!
Quê xưa nguồn cội ta về hưởng thôi
Hò ơi! Ði đứng lại ngồi
Cảm thông nguyên lý sang tồi như nhau
Thực hành kẻ trước người sau
Ðổi trao tự thức. Hò ơi
Ðổi trao tự thức chung nhau hợp bàn
Hò ơi! Nhập định cảm an
Truy ra chơn lý đàng hoàng hơn xưa
Cảnh đời điêu luyện nắng mưa
Trì tâm học hỏi. Hò ơi!
Trì tâm học hỏi mới vừa lòng nhân
Hò ơi! Khai triển xét cân
Duyên lành tâm đạo ân cần dựng xây
Dù cho bỏ xác kiếp này
Tâm ta vẫn giữ! Hò ơi!
Tâm ta vẫn giữ những lời nguyện tu
Nam Mô A Di Ðà Phật Vạn Vật Thái bình
3) 20-08-92
Hỏi: Bé đã được bình an đến nơi, chiều sẽ nhập trại, Bé sẽ đóng góp những gì trong ba ngày
chung sống?
TL: Thưa Bé sẽ làm việc tùy duyên hướng thượng của bạn đạo quí yêu, nhiều ít sẽ có cho nhu cầu
tiến hóa của tâm linh. Lãnh vực thanh tịnh là nơi tiến hoá của tâm linh, cơ hội chung sống hoà bình
là cơ hội thức hồn giải nghiệp tâm. Học chơn lý tức là tìm sự thật của chính mình
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Kệ:
Xuyên qua các giới chẳng quên mình
Cảm thức chơn tâm lý trí minh
Qui hội trong lòng tâm thức giác
Cùng chung vui hợp quí tâm linh
4) 21-08-92
Hỏi: Sáng hôm nay là ngày Bé phải trình diện cùng các bạn quí yêu của Bé, Bé dự định nói về
đề tài nào?
TL: Thưa đã nói là Bé, thì chẳng có đề tài nào để nói cả, Bé chỉ biết cười vui trong giây phút tái
ngộ và tùy duyên hướng thượng và thắc mắc của mọi người trực diện mà thuyết giải, nhiều đề tài
khác nhau. Mỗi người có một phần đóng góp cho chung. Bé không có học văn chương nhiều như
người đời, mà lo âu đặt đề tài này đề tài nọ, sự việc sẽ không tròn trịa như nguyên ý của mọi
người. Sự thanh tịnh của Bé sẽ giúp Bé thuyết giảng bất cứ đề tài gì, không cần soạn thảo trước
như những nhà trí thức học giả trần gian
Kệ:
Bé vui Bé nở nụ cười chuyển
Giải lý phân minh giải nổi phiền
Tâm đạo tràn đầy tình chuyển thức
Từ bi thanh tịnh cảm giao liền
5) 22-08-92
Hỏi: Hội trường đông người ai ai cũng vui cả tại sao?
TL: Thưa người tu thực hành hướng thượng, tâm điển tương giao không khác gì hoa tươi ướm nở.
Còn người mới tu, thì tâm giao bằng sự mong muốn tương ngộ một cơ duyên mới, thần kinh bộ óc
được khêu dậy dung điển từ bi của chính họ, thành thử hội trường tạo được một thanh khí êm vui,
có người đạt được niềm vui không thể tả trong nội tâm, trở lại quí yêu chơn pháp mà mình đã
hành.
6) Hỏi: Hội trường vui Bé khoẻ sao lại Bé ít ngủ và tham thiền nhiều hơn ngày thường?
TL: Thưa Bé có cơ hội dẫn dắt tâm linh của mọi người tiến hóa, việc làm ổn định trong thanh tịnh.
7) Hỏi: Mọi người muốn Bé đặt bài hát hò cho cuộc họp mặt Bé nghĩ sao?
TL: Thưa Bé luôn luôn sẳn sàng viết ra cho bạn đạo hò vui.
Hò ơi!
Hò ơi! Chung hội chuyển thanh lời
Bé vui Bé viết những lời thanh cao
Cùng chung huynh đệ trước sau
An vui tọa lạc. Hò ơi!
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An vui tọa lạc trước sau thức hồn
Hò ơi! Nguyên lý sanh tồn
Hoa tươi ướm nở giữ hồn lo tu
Thế gian sống cảnh mê mù
Tâm linh phát triển. Hò ơi!
Tâm linh phát triển trùng tu hoài hoài
Hò ơi! Tạo lập thanh đài
Tâm giao bình đẳng thức oai Cha Trời
Qui y Phật giới thảnh thơi
Từ bi tiến hóa. Hò ơi!
Từ bi tiến hóa đạt nơi an toàn
Hò ơi! Khai triển đạo tràng
Lui về thanh tịnh phát quang đạo mầu
Tâm linh khai triển thành tàu
Ðưa về Bến Giác. Hò ơi
Ðưa về Bến Giác trước sau dung hòa
Hò ơi! Mở trí thật thà
Tự mình khai triển chan hoà tình thương
Thực hành quán cải dựa nương
Hò ơi! Tình thương đạo đức
Tình thương đạo đức là đường thanh cao
Hò ơi! Chung hợp nhiệm mầu
Thương yêu quí Bé kết tàu chúng sanh
Người người hoan hỷ thực hành
Chung vui sum hợp. Hò ơi!
Chung vui sum hợp tiến nhanh cảm hòa
Hò ơi! Vũ trụ chung nhà
Cùng chung nguyên khí cùng hoà tiến lên
Càn khôn vũ trụ đạo nền
An vui thanh tịnh. Hò ơi!
An vui thanh tịnh giữ bền bỉ tu
Hò ơi! Pháp đã dự trù
Siêu nhiên ân độ hồn du cõi Trời
Câm mồm nguyện niệm không lời
Tâm giao bình đẳng. Hò ơi!
Tâm giao bình đẳng hướng Trời tự đi
Hò ơi! Chung hợp khắc ghi
Lòng thành tự đạt trường thi cõi trần
Thực hành thanh tịnh góp phần
Dìu người kế tiếp. Hò ơi!
Dìu người kế tiếp ân cần tiến tu
Hò ơi! Chơn pháp chẳng mù
Giao du tận độ người tu đạo đời
Khai thông nguyên lý chơn lời
Giải mê phá chấp. Hò ơi!
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Giải mê phá chấp hợp thời Bé vui
Hò ơi! Bé nguyện rèn trui
Vô sanh tự thức an vui chơn hồn
Từ bi sức sống sanh tồn
Quây quần bạn đạo. Hò ơi!
Quây quần bạn đạo giúp hồn thăng hoa
Hò ơi! Chung sống một nhà
Tự do khai triển chan hòa thương yêu
Thực hành tự đạt lý siêu
Quí yêu muôn loại. Hò ơi!
Quí yêu muôn loại đạt nhiều thức tâm
Hò ơi! Sum hợp mừng thầm
Tâm linh một cội âm thầm dựng xây
Vui chung thức giác hằng ngày
Bé vui Bé vẫn. Hò ơi!
Bé vui Vé vẫn vui vầy cảm giao.
CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Đời Đạo
Tiếng Đời tâm Đạo khác nhau
Thực hành trao đổi thấp cao dung hòa
Tình thâm khai triển mặn mà
Thứ tha trên hết chan hòa tình thương
Qui nguyên thanh tịnh tự lường
Đường đi sẵn có nhịn nhường tiến thăng
Chẳng còn lý luận khó khăn
Giúp người thanh nhẹ ở ăn điều hòa
Tu hành vận dụng vượt qua
Đường mòn sẵn có tình Ta tình Người
Vui lành khai triển tâm tươi
Giúp người tại thế gấp mười thuốc thang
Đệ huynh vui đẹp luận bàn
Thực hành ba pháp vượt sang khổ nàn
Từ bi khai mở cảm an
Đàng nào cũng tiến mọi đàng cũng thông
Quyết tâm khai triển một lòng
Muôn người như một chẳng còn chấp mê.
Bé Tám
Hong Kong, 17-05-1989
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Thực chất và tình thương
Montréal, ngày 18 tháng 10 năm 1981 (tiếp theo)
Ðừng nói sự ăn học của chúng ta đi xây dựng tình thương và đạo đức nhưng mà chúng ta chưa làm, chúng
ta nói đôi môi, rồi chúng ta cảm thấy tủi nhục, chúng ta thấy buồn, thấy tham, thấy ghen, thấy ghét. Ðó là
sự tăm tối mà chúng ta đã thường nhựt vun bồi. Tại sao? Tại sao chúng ta có cái bản tánh yếu hèn như thế
đó mà không chịu đứng lên để xây dựng? Vì trước kia nhiều kiếp chúng ta đã sống trong cảnh sung sướng
ỷ lại. Rồi bây giờ tiếp tục, vẫn tái hiện cái cảnh đó. Không chịu làm việc trong nội thức, không chịu đứng
ra hiên ngang với càn khôn vũ trụ để gánh vác những gì của Thượng Ðế đã ban và hòa đồng với sự gánh
vác nặng nhọc của ngài để cho chúng ta đồng tiến tới cái thức hồi sinh vô cùng tận, là cái hồn chúng ta bất
diệt. Khi chúng ta hiểu được sự gánh vác là tươi đẹp, là quan trọng, là cởi mở, là thông suốt thì chúng ta
nên gánh vác để xây dựng cái bản chất eo hẹp hiện tại, nó sắp sụp đổ. Nó cũng như một người say rượu tại
thế, điên đão tại thế, bơ phờ đi đứng không yên, tâm hồn không ổn, làm sao có cơ hội để thực hiện đại
nguyện của chính mình?
Hỏi tu, thích tu không? Con thích, thích tu lắm, tôi thích tu, nguyện với Trời Phật tôi tu, tôi tu cho tới nơi,
nhứt định, tọi quyết tâm phải tu nhưng mà cái ngu tôi vẫn giữ. Tu là tu bổ sửa chữa, càng ngày càng thông
minh, càng sáng suốt hơn. Tu mà càng ngày càng ngu, càng ỷ lại tu sao được. Tu bổ sửa chữa là phải tự
chủ, quyết định mọi sự việc trong chu trình tiến hóa, tùy theo căn cơ của chính mình. Mình ở giới nào thì
mình trở về giới đó, rồi từ giới đó mới thăng hoa lên giới kia chứ không có thể nhảy vọt được. Nhiều bạn
nôn nóng, muốn đủ thứ, muốn thực hiện những cái gì? Và lấy lại những cái gì chúng ta đã mất mát. Rồi
muốn thành đạo nhưng mà không thấy cứu cánh rõ rệt là : Thành đạo là khôi phục tất cả, thì muốn thành
đạo thì chúng ta phải qua một cái truông thử thách học hỏi. Bước qua những sự chông gai, kích động và
phản động trong đời của chúng ta. Chúng ta chấp nhận, nằm trên chông gai để tiến hóa chúng ta cũng bằng
lòng. Nhứt định phải đi tới, từ bước một chúng ta phải đạp qua những sự chông gai đó và chúng ta tiến
thẳng vào nội thức, để vun bồi cái thức hồi sinh bất diệt là phần hồn của chính chúng ta. Nếu các bạn còn
trì trệ, lười biếng, câu nệ, ngạo mạn thì hành trình đó kể như xóa bỏ, không bao giờ thành sự. Tôi không
dám khuyên các bạn nhưng mà tôi hành để các bạn thấy. Hằng tuần tôi nói đây là tôi xây dựng. Hằng tuần
tôi trách móc đây là tôi trách móc tôi để ảnh hưởng mọi người. Tôi là người ngu nhất trần gian này, tôi
phải tu, tôi phải sửa, tôi phải tìm, tôi phải xây dựng nội thức hòa đồng thương yêu sẵn có của tôi. Nó là
kim cương sáng lạng, tôi phải lo chùi, tôi phải lo rửa, tôi phải xây dựng cho nó sáng suốt tới vô cùng đời
đời bất diệt! Hỏi các bạn có khác gì tôi không? Các bạn cũng làm bao nhiêu việc, chung sống trong tánh
trần trược, rồi tự sửa thăng hoa tới thanh nhẹ, lập lại trật tự cơđồ của nội thức, để đi tới vô cùng!
Ngày nay các bạn có kẻ trẻ tuổi, hung hăng nóng nãy, không khác gì đường của tôi, rồi các bạn sửa lại, các
bạn sẽ thanh nhẹ và bớt đi những sự nóng tánh, rồi mới trở lại sự bình tỉnh của nội thức. Rồi các bạn đã đi
tới tuổi già rồi, các bạn thấy rõ, cũng không nên nôn nóng nữa. Càng thanh tịnh hơn, càng nhẹ hơn và để
hứng gặt những cái gì Bề Trên đã ban bố cho nội thức chúng ta. Người lớn tuổi nhiều khi nửa đêm không
ngủ được, ngồi dậy để hưởng những cái gì? Dựng đầu chúng ta dậy để làm cái gì? Thượng Ðế định giáo
dục chúng ta những cái gì? Trong cơn thanh tịnh đó các bạn mới hồi tưởng được sự sai lầm. Mà khi các
bạn hiểu được sự sai lầm của chính bạn, các bạn mới ngộ nội thức của bạn. Thì từ cái già nua của các bạn
nó sẽ trở nên tươi trẻ, vui đẹp trong thanh tịnh, không phải ngồi đây mà lo cho người kia, lo cho người nọ,
không đạt! Mà sửa mình, ảnh hưởng họ, thì mới thấy đạt. Cho nên có ngày có đêm để chúng ta học. Ban
ngày cảnh vật khác, ban đêm cảnh vật khác. Trước cặp mắt đời nhưng mà trong tâm đạo. Khi các bạn trở
về với nội thức rồi nó chỉ có một cảnh mà thôi. Ðêm cũng như ngày. Cho nênchúng ta công phu ban đêm
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để chi? Ðể phá từ cái tối tăm đi tới sáng suốt. Ðể cho các bạn thấy rõ rằng ngày đêm chỉ có một mà thôi!
Nó không không gian và không thời gian thì các bạn mới ổn định. Cái thức các bạn quán thông rồi các bạn
mới thấy thanh nhẹ. Cho nên cái con đường tu hành chỉ có một ly là giải quyết. Nhưng mà một ly thấy
mỏng nhưng mà dầy. Vì các bạn đi tới một bước, trở lùi ba bước. Bước về trong cái tánh, trong cái tánh
yếu hèn, cái tánh lo sợ, cái tánh ngu xuẫn, cái tánh xão trá. Có phải tự gạt không? Vì chúng ta thủ thế,
muốn hơn người khác là chúng ta phải tự gạt chúng ta rồi.
Cho nên các bạn bình tỉnh đi, ổn định đi. Các bạn có thấy sự ổn định rồi, các bạn xuất ngôn cũng khác rồi,
không có bận rộn như xưa, không có nóng tánh như xưa. Rồi lần lượt các bạn thấy sáng, đêm như ngày mà
ngày như đêm. Thì lúc đó chúng ta thấy rõ rằng chúng ta bước trên con đường giải thoát, vui trong sự du
dương mến cảm muôn loài vạn vật. Không có phải vui trong sự động loạn hiện tại của mắt phàm. Thần
thức chúng ta thay đổi, tâm thức chúng ta ngay ngắn trật tự, sống ổn định, mới kêu gọi người khác thực
hiện tình thương và đạo đức, giải tỏa sự vui buồn để đi tới quân bình và du dương trong nội thức. Hỏi con
đường này nó có chánh hay là tà. Cái điều quan trọng nhất là các bạn nên tin nơi các bạn, khả năng sẵn có
của các bạn. Các bạn phải tận dụng khả năng sẵn có của các bạn, các bạn mới thành đạo. Sau cái động là
cái tịnh. Công phu là động, sau công phu là tịnh, các bạn đã xác nhận điều đó. Khắp năm châu chúng ta
đang thực hiện. Mọi người đang sống chung trong một vòm trời, mà ngụ trong cái bản thể khác nhau, cái
khí huyết tiến triển của ngũ hành khác nhau, của mặt đất khác nhau. Ngày đêm trong phàm tục không có
giống nhau. Thì giờ xa cách nhưng mà tâm thúc của chúng ta vẫn hòa là một. Mới thấy rõ rằng : Thực hiện
ý chí và vun bồi ý chí tu luyện thì chúng ta có cơ hội trở về với nguồn cội, hòa là một, hợp nhứt là vậy, vạn
giáo qui nguyên. Mà chỉ có thực hành mới thấy được sự qui nguyên đó. Còn nếu không thực hành không
bao giờ gặt hái được sự qui nguyên đó. Nhưng nếu mà chúng ta không thực hành thì ngược lại chúng ta lại
gặt hái sự động loạn và chia rẻ mà thôi. Cho nên sự ham muốn trần tục đã giáo dục cho chúng ta liên hồi
để mở nội thức. Bây giờ các bạn có cơ hội và thấy rõ rằng bản thể gồ ghề này chỉ có một điểm thức giác
trong nội tâm là giải quyết mọi sự việc trong cuộc đời của chúng ta, mấy chục năm, nháy mắt nhưng mà
kiểm điểm lại biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu hành trình, biết bao nhiêu việc làm của các bạn,
hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Trong định luật sanh trụ hoại diệt rồi cứ tiến hóa mãi mãi, sanh trụ hoại diệt mãi mãi. Các bạn muốn có
tiền, muốn có nhà cửa, muốn có vợ chồng, muốn có hạnh phúc. Nhưng mà mỗi gia đình ngồi lại rồi gia
đình nào cũng than, không tại cái này là cũng tại cái kia, không tại ông chồng thì cũng tại bà vợ, không tại
con thì cũng tại người ngoài. Rồi đổ thừa lẫn nhau, gây cho nội tâm bất ổn, xé con tim, buồn tủi, không bao
giờ thăng hoa nổi. Hỏi chứ sự việc của chúng ta làm hiện tại hữu ích hay là không hữu ích. Mà ai đã xoay
chuyển những bài toán hằng ngày cho chúng ta làm. Chúng ta bình tỉnh một chút, mới thấy rõ rằng Thượng
Ðế đã ban cho chúng chúng ta, đã giáo dục chúng ta, nâng niu có, dậy dỗ có, đánh đập chúng ta có. Nếu
các bạn không bị đánh đập làm sao các bạn khóc, các bạn tủi. Vì những phần yếu hèn sẵn có của các bạn
phải đập phải đánh bằng điển để cho nó thức. Nó không đau nó không biết khả năng của chính nó.
Nó không buồn, nó không thấy rõ bản chất nó có thể vươn lên và xây dựng đi tới sáng suốt. (còn tiếp)

Báo Cáo về quỹ chăm lo sức khỏe bà Tám
Chúng tôi đã nhận từ bạn đạo trong Đại Hội NHÌN XA 2018 như sau:
Tên

An danh (VN)
An danh (France)
An Thi Thao (me cua bd Hanh Melbourne-Uc chau)

US$

Currency

100
200 Euro
1000$ Aus
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Anonyme (Fr)
Ba Tao Sui Chao
Bac Tam Thien Tao (CA)
Ban dao Atlanta (GA)
Ban dao South Carolina (SC)
Ban dao vo danh VN
Begam (Fr)
Chi Thanh & Anh Thu (Fl)
Cuc Nguyen (CA)
Dien Hien (CA)
Do Thi Duong Cam (TD Duyen Lanh Uc Chau)
Do Thi Mat Enga
Do Thi Van (CA)
Duong Hai Van (AB)
Duyen Thai (GA)
Gia dinh Tuoi Sang (CA)
Hai nguoi an danh Cali
Hai Tran (GA)
Hair of the year (CA)
Helena Hoang
Ho Thanh My-Ho Thi Khoa (PA)
Ho Thi Thu (CA)
Hoa Nguyen (VA)
Hoang Thai Hien
Hoi Ai Huu Vo Vi Duc Quoc
Hua Thi Thu Ha (CA)
Hue Dien (CA)
Hue Pham (Va)
Huynh Nancy
Huynh Tam
Huynh Thi Cao (Fr)
Khuu Thi Pham (Australie)
Kim Hoang (AZ)
Kim Tuyen (Uc Chau)
Lai T Nguyen (VA)
Lam Hoa Mai (HI)
Lam Tuyet Nga (Belgique)
Lan Chau & Thanh Trung (FL)
Le Huu Hanh & Le Bao Chau (Germany)
Le Thi Hia (Fr)
Le Thi Kim Phung (TD Bruxelles)

5000 Euro
100
400
1000
2000
500
1000 Euro
200
200
100
500$ Aus
100
200
100$ Can
300
500
500
200
500
10
50
50
200
20
1215 Euro
200
500
500
100
200
100 Euro
1000
100
150$ Aus
100 $ Can
100
500
200

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/17

500 Euro
100 Euro
200 Euro

Le Thi Phung (Belgique)
Linh Cao (TN)
Ly Le Nhan (CA)
Ly Tang Moore (VA)
Ma Hung Truong
Mai Kim Khue (CA)
Marietta (CA)
Minh Doan (CA)
Mong Chi Nguyen Dung (GA)
Ngo Van Le (Uc Chau)
Nguyen Phuoc Minh (CA)
Nguyen Thi An (MN)
Nguyen Thi Anh (Uc Chau)
Nguyen Thi Chin (TD Duyen Lanh Uc Chau)\
Nguyen Thi Ngoc Toan (TD Bruxelles)
Nguyen Thi Thu Dung
Nguyen Thi Yen Trinh (Germany)
Nguyen Tron
Nguyen Van Son (Germany)
Nhon & Thu (CA)
Pham Ngoc Dung (CA)
Pham Thi Thanh (Melborne)
Thai Thanh (My Tho, VN)
Thai Thi Nuoi (TD Thong Hai) -Dallas
Thien Duong Dung Chi (Uc chau)
Thien duong Tam Linh Tu Cuu (Long Thanh) (VN)
Thien Duong Tu Thong (TX)
Thuan & Phuong (Utah)
Thuy Bui (MO)
Thuy Vy
Tran Dai Le & Xuan Thu (Germany)
Tran Hong Lam
Tran Liliane (FR)
Tran Ngoc An & Hai (FR)
Tran Quang Lo (NJ)
Tran Thi Lien (TD Bruxelles)
Trieu Liep Bien (FR)
Truong Sieu Thanh
Truong Thi Vui (CA)
Tuoi Vo (CA)
Ut Tran (AB)

50 Euro
100
120$Can
200
200
100
500
100
200
1000$ Aus
500
200
300$ Aus
200$ Aus
50 Euro
500
2000 Euro
500
5000 Euro
100
400
500$ Aus
200
200
2500$ Aus
300
400
100
300
65
500 Euro
50
100 Euro
200 Euro
100
10 Euro
1000 Euro
50
50
50
500$ Can
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Vo danh
Vo danh (Boston)
Vo danh (Houston-TX)
Vo danh (TX)
Vo Nhan Thanh (TX)
Vo Thi Lanh (USA)
Vu Khanh Tuong-Le Thi thanh Phuong-Vu Thanh Tinh (Tay
Uc)
Vu Thi Nguyet (BC)
Vu Thi To Oanh (TD Duyen Lanh Uc Chau)
Vuong Kim Hoan (CA)
Vuong Quang Vinh (NV)
Wan Thi Bich Lieu (Australia)
Xuan T To (San Diego)

300
500
500
2000
300
10

90$ Can
600$Aus
200$ Can
500$ Aus

300
200
500$ Aus
1000

Thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính thư
Phan Cao Thăng

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban vui trong Đại Hội NHÌN XA 2018 như sau:
Người gửi

An danh (FL)
An danh (TD Florida)
An danh (TD Florida)
An danh (TX)
An danh (WI)
Anonyme (Fr)
Anonyme (Fr)
Anonyme (Fr)
Bac Tam Thien Tao (CA)
Ban dao Atlanta (GA)
Ban dao Dallas
Bang Ve Thanh (Belgique)
Bay Lien (FL)
Begam & Fatima (FR)
Binh Minh (CA)
Bui Minh Cong (AB)
Bui Thanh Dung (Belgique)
Cam & Anh (CA)
Cao Thi Ngoc Tram (TD Bruxelles)
Chao Sui Tao (HI)
De Van DUONG (CA)
Do Chanh (TX)

US$

Currency

400
5,000
1,000
500
300
2000 Euro
4,800
1200 Euro
300
1,000
100
100
200
300$ Euro
200
100$ Can
100 Euro
100
50 Euro
200
500
50
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Do Jean Claude (FR)
Do Thi Duong Cam (Uc Chau)
Do Thi Van (AZ)
Doan Ngoc Toan (CA)
Du Thieu Chau (CA)
Gia dinh Tran Ba Hoang (Belgique)
Gia dinh Tuoi, Sang (CA)
Hair of the year (CA)
Hang T Pham (AR)
Hanh Nguyen (Melbourne Uc Chau)
Helena Hoang
Hieu Do (TX)
Ho Thanh My - Ho Thi Khoa (PA)
Ho Thanh Phuong (PA)
Ho Thi Thu (CA)
Ho Van Dam (GA)
Hoa Nguyen (VA)
Hoang Thai Hien
Hong Tran (FL)
Hung Nguyen (CA)
Huong Cong (Uc Chau)
Huong Nguyen, Lam Nguyen (FL)
Huynh Anh Sang (TX)
Huynh Duong (VA)
Huynh My & Ly So Kiet (CA)
Huynh Nancy
Huynh Tam
Khuu Thi Pham (Uc Chau)
Kim Hoang (AZ)
Kim Nguyen (TX)
Kim Tuyen (Uc Chau)
Lai Ngoc Dung (AB)
Lai Ngoc Hoa (AB)
Lai Ngoc Tam (AB)
Lam Cam Duyen (Uc Chau)
Lam Hoa Mai (HI)
Lam Tuyet Nga (Belgique)
Le Hoang Thao (Alabama)
Le Thi Hia (Fr)
Le Thi Ngoc Suong (Uc chau)
Le Thi Phung (Belgique)
Le Thi Tuyet Phuong & Le minhTim(Tay Uc)
Leia Nguyen (TN)
Lieu Wan (Uc chau)
Linh Cao (TN)
Long Tran (FL)
Luu Phong Nguyen (CA)

200$ Euro
300$ Aus
200
300
700
100 Euro
200
500
300
200 $Aus
10
200
300
100
50
100
200
20
200
500
100$ Aus+10$ Can
1,000
200$ Can
500
500
300
300
500$ Aus
100
700
150$ Aus
200$ Can
1000$ Can
1000$ Can
100$ Aus
100
200
300
150 Euro
100$ Aus
50 Euro
250$ Aus
500
1000$ Aus
200
1,000
500
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Luu Theodo (USA)
Ly Bich Tran (USA)
Ma Hung Truong
Marietta (CA)
Nathali Huyen Nguyen (CA)
Ngo Ai Phuong (Phan Lan)
Ngo Mui Leng (Fr)
Ngo Viet Chau Bao (Fr)
Ngoc Tien
Nguyen Ngoc Anh (Uc chau)
Nguyen Ngoc Anh (Uc chau)
Nguyen Ngoc Dung (FL)
Nguyen Thanh Mai (Fr)
Nguyen Thi Anh (Uc Chau)
Nguyen Thi Lan (USA)
Nguyen Thi Loan (Michigan)
Nguyen Tran (FL)
Nguyet Nguyen (TX)
Nhu Y (TX)
Paul & John
Pham Ngoc Dung (CA)
Phung Thi Sieu (Uc Chau)
Quach Thi Dung (Uc chau)
Quy & Trinh
Quyen Nguyen
Roger Dinh van Re (FR)
Steve Tran
Tamara Cavana(CA)
TD Duyen Lanh Uc Chau - Melbourne
Thuan & Phuong (Utah)
Thuan (Belgique)
Thuy Bui (MO)
Thuy Vi
Tommy & Nguyen Yen Hoang (MA)
Tommy & Nguyen Yen Hoang (MA)
Tran Hong Lam
Tran Liliane (Fr)
Tran Quang Lo (NJ)
Tran Thanh Hoa (AB)
Tran Thi Thanh Thao (VN)
Triem Dang (TX)
Trieu Liep Bien (FR)
Trieu Pascal (Fr)
Trinh My Huong
Trinh Ngoc Van (Mtl)
Trinh Quoc Cuong (FL)
Tron Nguyen (WA)

500
100
300
500
40$ Can
200 Euro
300
1,000
200
100
100
200
200 Euro
200$ Aus
200
500
100
300
200
100
400
100$ Aus
300
150
50
200 Euro
200
1,000
500$ Aus
100
150$ Can
200
60
2,000
2,000
100
200 Euro
200
1000$ Can
50
300
2300$ Can
100 Euro
100
500$ Can
100$ Can
500

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 13/17

Trung Phuc Gia (CA)
Truong Le Van (CA)
Truong Sieu Thanh (CA)
Truong Thi Tao (CA)
Truong Thi Vui (CA)
Vo danh
Vo danh
Vo danh
Vo danh (Boston)
Vo danh (Fr)
Vo danh (FR)
Vo danh (France)
Vo danh (NM)
Vo danh (Texas)
Vo danh (TX)
Vo Nhan Thanh (TX)
Vo Thi Lanh (CA)
Vu Khanh Tuong & Le Thi Thanh Phuong (Tay Uc)
Vu Kim Xuan Thao (NJ)
Vu Thi To Oanh (Uc chau)

300
100
200
800
200
50$ Can
700
500$ Can
1,000
50 Euro
400 Euro
100
12,000
250
2000
300
10

90$ Can
1000$ Aus

100
300$ Aus

Chúng tôi sẽ xử dụng như sau:
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột
nát)
- Học bổng 2018-2019 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em câm điếc một phần tiền ăn
- Giúp người già neo đơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào mỗi đầu tháng
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu
- Giúp người già neo đơn
- Phàt hòm cho người chết không hòm …
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho
công việc này

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng
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Hướng tâm cầu nguyện
Kính gửi : Quý bạn đạo khắp năm châu
Tôi tên là : TRẦN - VĂN - KỲ
Hiện ở tại : TP ĐÀ NẴNG , VIỆT NAM
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm đến em gái của tôi tên là : TRẦN - THỊ - TƯƠI
Sinh năm : 1960
Hiện đang ở : số nhà 280/29/20/3A , quận BÌNH THẠNH , TP HCM
Đang nguy cập sự sống trong cơn bệnh ung thư giai đoạn cuối
Kính xin lời cầu nguyện của quý bạn đạo hướng tâm cầu xin cho em tôi được tai qua nạn khỏi
Thành thật ghi ơn sâu xa của quý bạn đạo và kính chúc quý bạn đạo tu hành đạt đạo
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH
THƠ BẠN ĐẠO
Thiền theo Pháp-Lý Vô-Vi Khoa-Học
Huyền-Bí Phật-Pháp là bất-khả tư-nghị, nên
chúng tôi tạm dùng Toán-Học để định-nghĩa :

Thiền
Định-Nghĩa Theo Toán-Học
Thiền là hàm-số của Siêu-Nhiên
Mà lủy-thừa tăng rất hiển-nhiên,
Là cả phương-trình bao ẩn-số,
Là vòng lượng-giác Phật Thần Tiên !

Thiền là hình-học của Tâm-Linh
Mà cả không-gian chìm lặng-thinh,
Là hệ-luận phàm không thể nghĩ,
Là đồ-thị cội-nguồn Chân-Kinh.

Thiền là công-thức Pháp-Môn Tu
Mà định-lý chung thoát xác tù,
Là lực hướng-tâm hoàn Đại-Định,
Là giao-điểm Luyện Đạo Công-Phu !


Thiền là tiếp-tuyến Vía Hồn ai
Mà lập-trình Tu mãi sửa sai,
Là thể-tích Thanh Điễn trụ-hóa,
Là hình-chiếu thoát-phàm không hai.

Thiền là hấp-dẫn-lực vô-biên
Mà quỹ-đạo Tâm gắn bó liền,
Là cả luận-đề trên tượng-số,
Là bài lý-toán niệm triền-miên…

Thiền là vĩ-đạo của Tu-Hành
Mà góc-độ hàm-chiếu Thánh-Anh,
Là số Pi π Kỳ-Kinh chuyển cuốn,
Là song-song gặp tại Huyền-Anh.

Thiền là nghiệm-số của Chân-Như
Mà vĩ-tuyến Nguyên-Linh ẩn cư,
Là phép cầu-phương hoài tuyệt-đối,
Là quang-hồi mộng-ước Hoàn-Hư !
Amsterdam, ngày 18-09-2018.
Kính Bút,
Trịnh Quang Thắng.
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BẠN ĐẠO VIẾT
CẢM TƯỞNG VỀ DHVVQT NHÌN XA 2018.
Tôi thật bồi hồi khi từ trên phi cơ nhìn thấy thành phố Montréal ,Canada dần xa. Tôi đến đây
3 lần với cùng một lý do nhưng lại có 3 cảm xúc khác nhau. Thành phố như thân quen mà thật xa lạ vì tôi
chưa hề biết tên một con đường hay một địa chỉ nào nhưng đây là nơi có một người mà tôi luôn kính yêu
đã cho biết bao điều huyền diệu trong cuộc sống và một tình yêu không bờ bến. Lần này tôi đến đây để dự
DHVVQT kỳ 37 NHÌN XA năm 2018 . Nước mắt và nụ cười chính là những gì không thể quên trong tôi
về thành phố này .. Bây giờ tôi biết tôi đang khóc nhưng không giọt nước mắt nào rơi xuống ... Có lẻ nó
hòa vào làn gió và thổi vào hồn tôi để tôi chỉ còn biết vui với hiện tại .
Hơn 500 bạn đạo từ khắp nơi trên thế giới trở về đây để cùng nhau chào mừng DHVVQT
kỳ 37 NHÌN XA. Cảm xúc dâng tràn khi hội trường trỗi lên tiếng nhạc. Trong bầu không khí trang nghiêm,
tất cả các bạn đạo đồng tâm thành kính để rước cờ lá cơ Thiên - Địa - Nhân để bắt đầu buổi lễ. 12 vị trong
ban tổ chức cùng chào mừng bạn đạo. Đại hội được khai mạc sau khi Đức Thầy ban huấn từ . Thiên Địa
Nhân cùng hoà hợp tạo thành một bầu trời phật pháp cùng luồng thanh quang điển lành từ Chư Vị Bề
Trên, Đức Tổ sư, Đức Thầy quang chiếu. Mọi người đồng cảm nhận không ngăn được nỗi xúc động. .. giọt
nước mắt cứ tuôn trào . Một màu áo trắng thanh cao, mỗi người trên tay một hoa hồng trắng xinh tươi để
cùng dâng lên người Cha kính yêu với bao nỗi niềm thương nhớ. Lần dâng hoa thứ 9 này đặt biệt hơn với
sự có mặt của Bà Tám. Mọi người đến đây vì Bà và Bà cũng vì mọi người mà có mặt. Anh Thăng cho biết
vài ngày trước khi chi Xuân Mai qua kiếm Hotel tổ chức đại hội Bà rất mệt tưởng như sẽ ra đi trở về bên
Đức Thầy và một lần nữa điều mầu nhiệm lại đến hôm nay Bà khỏe hẳn để chào đón đàn con của Đức
Thầy. Đây là những phút giây đáng ghi nhớ, kỷ niệm này sẽ sống mãi trong chúng ta và nó sẽ cùng đi theo
Bà khi về lại cõi trời cùng Đức Thầy kính yêu. Một Bà Tám dễ thương, miệng Bà luôn mở nụ cười dù ở
hoàn cảnh nào thì nụ cười của Bà vẫn hồn nhiên tạo cho chúng ta một cảm giác bình an.
Theo lời anh Thăng ,trời đã vào thu nhưng vì có sự qui hội của cộng đồng VÔ VI
khiến không gian nơi đây trở nên ấm áp như trời xuân. Chính vì thế 3 ngày tết Vô Vi thật thoải mái, thật dễ
chịu cho đến khi mọi người cùng ra về thì bầu trời cũng giăng mây xám buồn tiễn biệt. Đại Hội năm nay
phải nói là rất vui, rất vui, khác hẳn những năm qua. Mọi người từ trẻ đến già gương mặt luôn nở nụ cười
thật dễ thương, tay bắt mặt mừng trong giờ tương hội. Trong giờ sinh hoạt tu học nhờ sự nhắc nhỡ của anh
Huỳnh Minh Bảo về chữ DŨNG nên bạn đạo vui vẽ, tự động lên khán đài trả lời câu hỏi trong đó có một
người mà tôi quá ngạc nhiên đó là ông xã tôi. Thật là một tác động kỳ diệu ... Tiếng cười, tiếng vỗ tay
tràn ngập, áp lực bị kêu trúng tên tan biến nên người vui nhất chính là tôi . MÊ - CHẤP và TU - THIỀN là
đề tài thảo luận trong 2 buổi sinh hoạt của đại hội năm nay NHÌN XA. Trên đường trở về, tôi bất ngờ nhận
ra một điều để có thể NHÌN XA. Muốn nhìn xa thì đầu tiên phải nhìn lại chính mình, phải thoát ra vòng
mê chấp. Muốn thoát khỏi mê chấp phải tu bổ sửa sai bản thân bằng cách lo hành thiền nuôi dưỡng ý chí
giải thoát thì sẽ đi đến pháp như ý . Nói thật lòng vì năm nay tôi tham gia văn nghệ nên tâm luôn tập trung
vào đó. Đến khi cùng các bạn nói về NHÌN XA tôi chỉ nghĩ nhìn xa là nhìn về tương lai ở kiếp này còn
người biết tu càng nhìn xa hơn đó là nhìn cho đời kiếp tới. Bây giờ trên đường về nhà cảm giác nhẹ nhàng,
nhắm mắt niệm Phật là hay nhất. Khi tôi niệm phật thì hình ảnh của các buổi sinh hoạt cứ tự nhiên hiện
lên, câu hỏi câu trả lời của Đức Thầy xoay chuyển trong tâm cùng tiếng niệm Phật mãi cho đến khi tôi hiểu
được thì mới thôi khiến tôi cảm giác như mình vừa xuất hồn đến thiên cảnh được hội ngộ cùng Đức Thầy
học đạo. Tôi hạnh phúc quá, tôi nói Cảm ơn ĐứcThầy, cảm ơn các bạn đạo đã bao năm bên Thầy để ghi lại
từng câu nói của Người lưu lại cho những người đi sau. Cảm ơn ban tổ chức đã bỏ công soạn ra những câu
hỏi này . Đây là lần đầu mà khi ra về tôi nhớ về sinh hoạt tu học, nhớ từng câu hỏi, câu trả lời trong các
buổi học Ba ngày hội tựu chung học, chung vui cùng cộng hưởng thanh quang để tâm thức càng rộng mở
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mới thấy giá trị tâm linh vô cùng của Đại Hội mà Đức Thầy luôn tận độ, xây dựng cho chúng ta một cộng
đồng VÔ VI vững mạnh.
Trong mấy ngày đại hội không khí sinh hoạt trong hội trường động- tịnh có đủ. Học
trược, học thanh, lấy trược hoá thanh như hoa sen tỏa hương đạo mùi dâng lên người Cha kính yêu. Không
mê, không chấp bạn đạo vui vẽ tận hưởng những bữa ăn ngon từ vật chất đến tâm linh mà ban tổ chức đã
tận tình phục vụ. Cuối cùng là buổi văn nghệ mà ban văn nghệ đã bỏ rất nhiều công sức. Mỗi năm một
thăng tiến, văn nghệ năm nay từ hay càng hay hơn, sống động hơn, hoàn hảo hơn. Đây là những nhận xét
từ bạn đạo khán giả đã nhiệt tình khen thưởng chứ riêng tôi thì tôi chỉ được nghe trong lúc tổng dợt mà
chắc chắn là tôi thấy hay rồi,đến lúc trình diễn thì đâu có thời gian mà xem phải tập trung vào tiết mục của
mình chừng xong rồi thì mới từ từ hoàn hồn. Chỉ cần nhớ đến phải đối mặt với hơn 500 bạn đạo yêu quí là
tôi phải niệm Phật. Tôi sợ đến phải luôn niệm Phật và cầu xin Thầy - Tổ cho tôi nhiều nghị lực. Giờ thì tôi
rất vui vì nhận được món quà yêu thương từ Tổ - Thầy, từ các bạn.
Lần này trở lại thành phố Montréal tâm hồn tôi đã trưởng thành. Lần thứ nhất tôi đến
đây tâm hồn tôi như đứa trẻ thơ sống trong sự yêu thương chở che quá chu đáo của người cha tâm linh nên
tôi chỉ biết vui cười, tận hưởng ,không suy tư, lo lắng vậy nên tôi đến nhà Thầy mà không hề biết địa chỉ.
Đi đâu cũng có bạn đưa nên tôi đâu nhớ tên đường ... cảm giác như ở thiên đàng ... à, thiên đàng đâu có
tên đường . Lần thứ hai tôi đến đến đây với nỗi buồn đầy nước mắt để tiễn đưa Đức Thầy lần cuối. Cảm
giác bơ vơ trống vắng, sợ hãi khi phải vĩnh viễn rời xa .. trên đường trở về nhà và suốt gần 6 tháng tôi
không sao thoát khỏi nỗi buồn này . Đến khi tôi nhận biết rằng Đức Thầy vẫn luôn bên tôi và tôi đã vững
tin vui sống. Năm tháng cứ đi qua, tình Thầy vẫn luôn tuôn chảy như giòng suối trong tâm hồn tôi và cũng
đâu chỉ mình tôi mà tất cả chúng ta đều nhận biết tình yêu thương này là bất diệt. Lần 3 này tôi đến để dự
Đại Hội. Lần này tôi thấy thật là vui, vui vì tình Đạo ngày càng gắn bó. Yêu thương hiện rõ trong từng ánh
mắt.
" LÀM ĐẠI HỘI LÀ ĐẠI HỘI TÂM LINH ...ĐẠI HỘI TÂM LINH LÀ THẾ THIÊN HÀNH
ĐẠO, CHUYỆN CAO CẢ NHẤT... TÂM CHÚNG TA THIỀN ĐỘNG LÒNG TRỜI,THẤY RÕ CÁI
VIỆC LÀM CỦA CHÚNG TA CHỈ CÓ VUI MÀ THÔI,CĂN BẢN LÀ LẤY ĐẠI BI LÀM GỐC, THA
THỨ VÀ THƯƠNG YÊU. "
Đây là câu nói của Đức Thầy tại đại hội DU HÀNH TỰ THỨC, Hong Kong năm 1992 tôi
đọc được trong quyển NHẬT KÝ KỶ NIỆM 35 NĂM ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ là quà tặng của BCT.
Tôi cảm thấy thấm thía làm sao vì từ vừa đến là tôi đã thấy vui, vui vì trong ánh mắt hội ngộ tôi nhận đón
được sự thương yêu trong đại gia đình Vô Vi mà tôi cũng vậy. Rồi niềm vui cứ nhẹ nhàng lan toả trong
tâm hồn tôi cho đến khi ra về . Tôi cảm giác như đang bên Thầy, đang được nghe Thầy nói ... tôi đã khóc
vì quá vui. Đó là những gì tôi cảm nhận khi tham dự ĐH lần này. Xin thành tâm cảm ơn tất cả các Bạn
Đạo tham dự DH và BTC DHVVQT đã cho tôi những ngày hội ngộ rất vui. Kính chúc tất cả quý Bạn Đạo
thật nhiều sức khỏe- tâm thân an lạc. Hẹn gặp lại ở DHVVQT KỲ 38 HIỂU RỘNG 2019 tại Đài Loan .
Quí thương.
Lâm Huỳnh Mai ( Ca )
Ngày 20 tháng 9 năm 2018
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