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Tôø baùo haèng tuaàn ÑIEÅN KHÍ PHAÂN GIAÛI daønh rieâng phuïc vuï baïn ñaïo thöïc haønh Phaùp Lyù Voâ Vi Khoa Hoïc Huyeàn Bí Phaät Phaùp

Quaùn thoâng
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo roõ haønh trình
Chuyeån hoaù thaâm saâu töï hieåu mình
Uyeån chuyeån chính mình töï ñoùn ngheânh
Quí yeâu muoân loaïi soáng vöõng beàn
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 02/11/03 ñeán 08/11/03
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Thöa caùc baïn,

Muïc Beù Taùm, vieát qua taâm KHOÂNG, lieân heä vôùi töø quang cuûa Ñaïi Bi, noù cuõng laø moät lieàu thuoác trò taâm
beänh vaø giaûi toûa uaát khí cuûa tim, gan vaø thaän. Khoâng neân caét xeùn baát cöù giai ñoaïn naøo, coù Ñaïo Taâm thì seõ
hieåu chieàu saâu cuûa Muïc Beù Taùm. Öôùc mong caùc baïn thöïc haønh ñöùng ñaén, thì seõ caûm thoâng chieàu höôùng phaùt
trieån cuûa taâm linh.
Kính baùi,

Beù Taùm

Phaàn caâu hoûi cuûa Muïc Beù Taùm daønh cho buoåi sinh hoaït taïi thieàn ñöôøng
1) Tieán hoùa laø gì?
2) Muoán ñi leân tôùi voâ cuøng thì phaœi laøm sao?
3) Laøm sao ñaït ñöôïc toát?
4) Laøm sao thaœ loœng?
5) Coõi treân laø coõi naøo?
6) Coõi treân laø nôi naøo?
7) Laøm sao töï ñeán trung taâm sinh löïc caøn khoân vuõ truï
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1) Atlantic City 02-11-03 4:50AM
Hoœi: Tieán hoùa laø gì?

2) Atlantic City 03-11-03 1:55AM
Hoœi: Muoán ñi leân tôùi voâ cuøng thì phaœi laøm sao?

Ñaùp: Thöa tieán hoùa laø töï xoâng pha ñi tôùi
Keä:
Tieán hoùa laø töï chuyeån tôùi nôi
Phaân minh ñôøi ñaïo chieáu khoâng lôøi
Qui nguyeân thanh tònh thaân haønh trieån
Thoâng caœm Trôøi cao töï phaân huyeàn

Ñaùp: Thöa muoán ñi leân tôùi voâ cuøng thì phaœi hoaøn
toaøn thaœ loœng theo chieàøu huùt ñi leân
Keä:
Thaœ loœng tieán hoùa chuyeån voâ taän
Phaân minh ñôøi ñaïo trí quang phaân
Tình Trôøi môœ roäng chuyeån sang laàn
Tieán hoùa khoâng ngöøng töï xeùt phaân
4) Atlantic City 05-11-03 5:05AM
Hoœi: Laøm sao thaœ loœng?

3) Atlantic City 04-11-03 3:10AM
Hoœi: Laøm sao ñaït ñöôïc toát?
Ñaùp: Thöa laøm heát mình seõ ñaït ñöôïc toát
Keä:
Quí yeâu Trôøi Phaät ñaït ñöôïc thoâng
Phuïc vuï taän taâm khai moãi voøng
Trieån voïng khoâng ngöøng duyeân taâïn ñoä
Haønh thoâng chôn giaùc nguyeän nam moâ

Ñaùp: Thöa laøm sao thaœ loœng thì phaœi höôùng taâm ôœ
coõi treân
Keä:
Thaâm tình tieán hoùa ôœ beân Treân
Thaønh thaâït chôn tu taïo vöõng beàn
Chôn lyù chaúng coøn lung laïc nöõa
Qui veà moät moái töï phaân neàn

5) Atlantic City 06-11-03 4:40AM
Hoœi: Coõi treân laø coõi naøo?

6) Atlantic City 07-11-03 8:12AM
Hoœi: Coõi treân laø nôi naøo?

Ñaùp: Thöa coõi treân laø töø trung taâm boïâ ñaàu trôœ leân Ñaùp: Thöa coõi treân laø töø trung tim boä ñaàu xuaát
phaùt ñi leân
Keä:
Nguyeân lyù coõi treân coõi voâ cuøng
Keä:
Coõi thanh taän ñoä nheï bao dung
Qui nguyeân thanh tònh töï phaân lieàn
Thanh thanh nheï nheï chieáu voâ cuøng
Ñôøi ñaïo phaân minh töï vöôït xuyeân
Chaán ñoäng thaân thöông chuyeån bao dung
Giaùp giôùi quaân bình xuyeân thöïc chaát
Giaœi meâ phaù chaáp caœm taâm hieàn
7) Atlantic City 08-11-03 4:30AM
Hoœi: Laøm sao töï ñeán trung taâm sinh löïc caøn khoân vuõ truï
Ñaùp: Thöa thaønh taâm phuïc vuï vaø daán thaân tieán hoùa nhieân haäu môùi coù cô hoäi duõng haønh ñeán nôi
Keä:
Qui nguyeân thieàn giaùc trí taâm thaønh
Ñieån giôùi phaân minh töï höôùng thanh
Giaœi toœa phieàn öu chuyeån thöïc haønh
Khai thoâng trí tueä töï phaân ranh
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THÖ TÖØ LAI VAÕNG
Kính gôœi Oâng Taùm.
Con teân NTS, hieän ôœ VN. Töø ngaøy bieát phaùp ñeán nay con luoân thaàm tu thaàm tieán moät miønh.
Con chiœ coù duyeân gaëp ñöôïc Chuù N moät laàn duy nhaát. Con ñaõ caàu nguyeän 3 laàn trong luùc coâng phu
xin ñöôïc gaëp Oâng Taùm. Laàn caàu thöù 3, con ñöôïc Oâng Taùm cho gaëp. Khi ñoù con coù nhôø Oâng Taùm
kieåm tra xem con haønh phaùp coù ñuùng khoâng. Oâng Taùm vöøa kieåm tra xong thiø con tiœnh daäy neân chöa
ñöôïc nghe Oâng Taùm traœ lôøi.
Khoaœng 2 thaùng qua keùo daøi cho ñeán hoâm nay con hay gaëp phaœi traïng thaùi sau:
Con thöôøng nieäm Phaät vaøo luùc nghiœ tröa, moät luùc sau con hay biï ñi vaøo traïng thaùi nöûa tiœnh nöûa meâ.
Con thaáy miønh ñöùng daäy ñi qua laïi nhöng nhiøn laïi thaáy miønh vaãn naèm taïi choã. Nhöõng luùc ñang trong
traïng thaùi ñoù, con muoán laøm moät vieäc giø nhöng ñeàu khoâng laøm ñöôïc giaœ söœ nhö taét quaït maùy hay daét
moät chieác xe. Tröa nay cuõng vaäy, con thaáy miønh ñi ra cöœa (nhöng khoâng phaœi nhaø con ñang ôœ) thaáy
ngöôøi ñi qua con keâu nhöng hoï khoâng nghe, hoï ñi luoân.
Nhieàu luùc vaøo buoåi saùng, ñang ngoài ñoïc saùch con laïi thieáp ñi vaø gaëp traïng thaùi nhö treân.
Traïng thaùi treân nhieàu luùc keùo daøi töø 1 tôùi 2 giôø.
Kiùnh xin Oâng Taùm giaœi ñaùp giuùp con traïng thaùi treân laø toát hay xaáu. Coù phaœi do con haønh thieàn sai
neân môùi gaëp traïng thaùi nhö vaäy khoâng ?
Kiùnh chuùc Oâng Taùm luoân khoeœ maïnh vaø soáng laâu ñeå daån tieán chuùng sinh treân con ñöôøng giaœi thoaùt.
Con
TS
============
T S,
Oâng Taùm vui nhaän ñöôïc thô con ñeà ngaøy 11-04-2003 ñöôïc bieát Vía cuœa con ñöôïc nheï, neân con tieáp tuïc
haønh tôùi thì moïi vieäc ñöôïc ñieàu hoøa vaø tieán tôùi toát, Phaät Söï seõ giuùp ñôõ con tieán hoùa toát, neân duøng yù
nieäm Nam Moâ A Di Ñaø Phaät lieân tuïc thì ñaïi trí seõ ñöôïc khai trieån.
Chuùc con vui tieán.
Quí thöông
Löông Vó Kieân
THÔ
NGOÄ !

Thuyeàn nguyeân thöùc giaùc haõy troâng chôø.
*

Hoûi ai khoâng khoå laïi ñi tu
Bình sinh coõi theá laém haän thuø
Duyeân nghieäp traàn ai oâi: khoå ! khoå !
Hoan ca Hoàn Vía chaúng saàu öu.

*

Hoäi queâ yeán tieäc möøng ñaây ñoù
Keû saàu ngöôøi tieác bao nhung nhôù
Ngöôïc xuoâi maáy thuôû coõi ta baø
Tình thöông soáng ñoäng oâi: ngoà ngoä !

*
*

*

*

Phuù quyù phuø du ñôøi taïm bôï
Vaøng son gaùc tía chæ moäng mô
Laïc kieáp nay vui veà choán cuõ

ANH NHI
(T/Ñ. Phuù Nhuaän, 01-10-2003)
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OÂng Ni moät böõa noùi oâng Teâ
Anh neø tui thaáy Tuïi daïi gheâ
Tieàn baïc khoâng döng cho uoång phí
Bao laâu...môùi ñöôïc tieác gheâ heø!...

Noùi gioûi chæ laøm taêng giaû doái
Thieàn nhieàu töï chöùng giaûm tham saân
Phaùp luaân thöôøng chuyeån khai taâm trí
Nieäm Phaät voâ thinh truï khí thaàn
Cô taïng im lìm trong troáng vaéng
Chôn haønh Phaùp Lyù töï buoâng thaân.

Chæ vì Anh chaúng bieát môùi “pheâ”
Hoï boøn Coâng ñöùc quyeát ñi veà
Tieàn baïc Theá gian ñaâu saù keå
Chæ laø cuûa taïm tieác chi heø!...

T/Ñ. Phuù-Nhuaän, 07-10-2003
PHAN VAÊN BÖÕU.
===================
NHÔÙ ÑÖÙC OÂNG TÖ

OÂng Ni OÂng Teâ

“Nuùi Cuûa” Traàn gian môùi thaät giaøu
Nhöng maø cuõng chaúng saù chi ñaâu!
Neáu maø so vôùi leân THIEÂN Quoác!
Khoaùi laïc Ngaøn naêm raát khoù caàu
Khoaùi laïc Ngaøn naêm chaúng baïc ñaàu

Hoâm nay ngaøy gioå Ñöùc OÂng Tö
Ngöôøi ñaõ tìm ra Phaùp Lyù tu
Baïn ñaïo truï taâm lo höôùng thöôïng
Toû baøy töôûng nieäm nhôù ôn Ngöôøi
Tuy nay OÂng ñaõ veà Thieân Quoác
Maø phaùp vaãn coøn giuùp tieán tu
Phaùp Lyù Voâ Vi ngöôøi khuyeán ñaïo:
Tham daâm goäi boû haõy lo tu.

Anh ôû Traàn gian hoïc chöõ NHÖÔØNG
Chöõ Nhöôøng vôùi NHÒN laém bi thöông
Nhöng maø nhòn rieát roài qua heát..!
Taát caû qui vaøo moät chöõ THÖÔNG (LOVE)

Lo tu thöùc giaùc ñeå veà Trôøi
Traû heát nghieäp xöa môùi thaûnh thôi
Boài ñöùc thaät daøy neàn taûng ñaïo
Giöõ taâm thanh tònh thöùc cao vôøi
Töø bi toûa roäng veà muoân neõo
Tha thöù thöông yeâu ñieån saùng ngôøi
Ñieån ruùt ñænh ñaàu luoân chaúng döùt
Nhaân Thieân hôïp nhaát ta veà Trôøi.

OÂng Ni böõa ñoù xaù oâng Teâ
Toâi hieåu tình thöông Chaân thaät heø
Neáu maø Anh coù Toâi cuõng coù
Daét tay nhau hæ, chuùng ta “VEÀ”
Buøi Minh Höông
Arlington, VA, 30-4-2003
=========================
THÖÏC HAØNH

Thanh Ña, 06-11-2003
TÖ EÁCH.

Saéc maøu taïm caûnh thöùc taâm thaân
Gaéng duïng chöõ Khoâng giaûi noäi taàng

HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN
Caûm Taï
Chuùng con chaân thaønh ñoäi ôn CHA ñaõ lo raát nhieàu cho meï chuùng con.
Vôï choàng chuùng toâi thaønh thaät caùm ôn taát caû quí baïn ñaïo ñaõ höôùng taâm caàu nguyeän cho meï vaø meï
choàng cuûa chuùng toâi laø baø Laâm Ngoïc Anh, sanh naêm 1920 (Canh Thaân) ñaõ töø traàn ngaøy 7 thaùng 12
naêm 2003 taïi tö gia, New Jersey, höôûng thoï 83 tuoåi.
Chuùng con voâ vaøn caûm taï CHA vaø taát caû quí baïn ñaïo.
Löông-Só Thöôøng
Löông-Só AÙi Tuyeát
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THOÂNG BAÙO:
ÑÖÙC THAÀY CHUÛ TOÏA LEÃ KHAÙNH THAØNH TRUÏ SÔÛ NAM CALIFORNIA NGAØY 23
THAÙNG 1 NAÊM 2004.
Chuùng toâi raát vui möøng ñöôïc traân troïng thoâng baùo vaø kính môøi quyù baïn ñaïo vui loøng ñeán
tham döï buoåi leã khaùnh thaønh Truï Sôû “Xaây Döïng Voâ Vi” döôùi söï chuû toïa cuûa Ñöùc Thaày
taïi ñòa chæ 7622 ñöôøng 23th St. (gaàn DMV Westminster) thaønh phoá Westminster, CA 92683
luùc 11giôø saùng ngaøy thöù saùu Moàng 2 Teát Giaùp Thaân (töùc 23 thaùng 1, 2004).
Kính mong taát caû quyù baïn ñaïo ñòa phöông vaø quyù baïn ñaïo töø phöông xa nhaân dòp veà vuøng
Thuû Ñoâ Little Saigon aên Teát vui loøng boû chuùt thôøi giôø ñeán tham döï chung vui. Sau leã khaùnh thaønh,
xin kính môøi quyù vò löu laïi duøng böõa côm chay thanh ñaïm cuøng Ñöùc Thaày.
Hoäi AÙi Höõu Voâ Vi Nam California xin traân troïng kính môøi
Ghi Chuù:
Vì coù moät soá ñoâng baïn ñaïo ít coù dòp laïi sinh hoaït thöôøng xuyeân taïi caùc Thieàn Ñöôøng Nam California,
cho neân chuùng toâi kính nhôø quyù baïn ñaïo hay ñöôïc tin trong Thoâng Baùo naøy xin vui loøng chuyeån giuùp
lôøi môøi cuûa chuùng toâi ñeán caùc baïn ñaïo mình quen bieát. Xin ña taï.
BAÏN ÑAÏO VIEÁT
Đôi dòng cảm nghĩ trong buổi lễ mừng sinh nhật Đức Thầy
tại Heusenstam, Đức Quốc ngày 13.11.2003 Âm lịch ( 06.12.2003 )
Có cái gì khiến lòng ấm áp như ánh nắng hạ, rộn rã như tiếng chim hót trong sớm mai và như một đàn
chim nhỏ chúng tôi bay tới thật nhanh thật nhanh để dự lễ sinh nhật Đức Thầy- Người CHA kính yêu
của chúng ta. Từ khi được Người chấp thuận cho phép tổ chức sinh nhật ( nhưng phải làm đúng ngày
) thì đây là lần thứ 3, bạn đạo chúng tôi được trọn hưởng hồng ân của Đức CHA ban.
Tôi đứng chắp tay lễ Tổ trước chiếc phông nền màu thiên thanh làm nỗi bật lên hàng chữ: “ Kính
mừng sinh nhật Đức Thầy “ màu đỏ tươi thắm, trên bàn có mâm ngũ quả và một bình bông Huệ tây
trắng muốt tỏa hương dìu dịu. Phía dưới là một bục sân khấu xinh xinh mà bất cứ ai có “ máu nghệ sĩ
trong người“ đều phải “thèm thuồng“. Lòng thầm cảm phục, cảm ơn ban tổ chức và ban trang trí, tôi
xuống bếp xin chân cắt rau xào- ở đó tôi mới biết: các chị em nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa
không thua mấy anh đâu nha!!! Đúng lúc cái dạ dày tra tấn tôi vì mùi thơm của các món ăn thì một anh
bạn cứu giúp: “ nhà bếp nghỉ tay ra làm lễ “. Anh Hội trưởng phát cho bạn đạo lớn nhỏ mỗi
người một chiếc nơ vàng óng ánh trên có nghi hàng chữ “ Happy 81st to: Master Tám“ thật là đẹp, đẹp
như niềm vui sướng đang ngân nga trong lòng người và nó còn có ý nghĩa trang trọng nữa, thật là chu
đáo quá, tôi thầm thì cảm ơn. Chúng tôi ai nấy mặt mày rạng rỡ trang nghiêm đứng chấp tay kính cẩn,
nhất là mấy “ bạn đạo nhí “ của chúng tôi. Thay mặt mọi người, anh Hội trưởng nói lên lòng biết ơn vô
ngần và lời kính chúc tốt đẹp nhất của những đứa con kính dâng lên Đức CHA trong ngày đại thọ của
Người, rồi lần lược từng bạn đạo đứng trưởc bàn làm lễ. Nhìn các “ bạn đạo nhí “ lạy rất dẻo, rất thành
kính, trong lòng tôi dâng lên một nỗi mừng và tình thương lạ lùng. Bộ đầu rút mạnh người lâng lâng,
lòng tràn ngập sự biết ơn nên đến lượt mình tôi vẫn tham lam thầm dâng lên CHA những lời tâm sự…
( mặc dù anh Hội trưởng đã nói dùm hết rồi ). Làm lễ xong gần 70 người chúng tôi cùng nhau chung
thiền trưa. Trong phòng ngập tràn thanh điển và lời ban dạy của Đức CHA trong băng Chơn kinh 7.
Mấy tiếng sau được xem lại băng tôi rất phục vì “ các bạn đạo nhí “ soi hồn đúng, người rất thẳng. Tôi
nghe chị Châu nói ( bé Ngọc con gái chị ) mới 9-10 tuổi hằng ngày tan học về để cặp xuống là hai anh
em lạy 50 lạy rồi thiền trưa cùng mẹ. Hai đứa con nhà anh chị Vân Thắm và anh chị Thái Thủy cũng
vậy! Tôi không dám hỏi thêm nữa vì quá mắc cỡ cho “Mẹ nào con nấy“ của mẹ con chúng tôi. Lúc vô
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bếp phụ bưng đồ ăn ra bày bàn, tôi nghe thím Liêm nói: “ Bà Huệ đó! Bệnh cảm mà ráng ngồi xắt chỉ
củ cải muối, ớt, riềng, đu đủ…để làm một chậu đầy mắm thái chay, làm xong bệnh nặng thêm đi
không nổi.“ Tôi bùi ngùi trong dạ, các chị là tấm gương cho mình soi, nghĩ vậy miếng cơm trong
miệng bổng dưng sao ngọt lạ. Món ăn nhiều quá! Như đi ăn cỗ vậy! Nào chả trứng, canh chua, nào cải
xanh mướt xào giòn, rồi mắm thái, thịt kho tàu, đĩa ớt ngọt đỏ được cắt tỉa bày xen lẫn dưa chuột xanh
thật hấp dẫn…Tình thương, thanh điển cùng tài nghệ nhà bếp của nhiều người cộng lại nên nhìn qua
nhìn lại thấy ai ai cũng “ tận tình và vui tươi cả“. Sau đó chúng tôi học Tuần báo Phát Triển Điện
Năng, vì chia nhóm nên ai cũng mạnh dạn phát biểu, còn hăng sai mở trí hơn thì nghiêng về phía các
Huynh. Riêng tôi tâm đắc câu “Tâm linh có ích lợi không?“ ,vì lúc đó tôi chợt nghĩ tới người bạn vừa
ghé nhà chơi ( Tôi vừa nấu ăn vừa nói:“ hôm nay mời T chịu khó ăn chay nha! Vì cả nhà mình ăn
chay lâu rồi, không có nấu mặn.“ T nói:“ được thôi! Mình dễ ăn lắm!“ rồi ngập ngừng nói thêm:“ Bạn
cho thêm chút muối chắc cũng không sao chứ?!). Hỏi lại mới biết bạn tôi tưởng đồ ăn chay là không
nêm một chút gia vị nào cả, thế đó! Mẫu người của tôi trước lúc gặp Vô Vi là thế đó!! Thanh điển và
tình thương tràn ngập căn phòng, chúng tôi cùng vui cười thoãi mái như những trẻ thơ. Bửa ăn tối với
món phở bò kho thơm phức, quyến rũ của chị Nhung. Vậy mà nhiều bạn đạo vẫn bỏ bửa, “để dành
bụng ăn thanh điển“, còn tôi và một số Huynh Tỷ khác vẫn “nhiệt tình“ cho “vừa lòng chủ và đủ dạ
mình luôn“. Bửa ăn nhanh chóng biến mất giống như lúc nó xuất hiện, ai ai cũng hướng vào phần
chính trong buổi tối nay. Nhạc đã bắt đầu nổi lên, anh xướng ngôn viên mời chúng tôi đứng dậy cùng
nhau hát bài “Mừng sinh nhật Thầy“ của anh Định. Niềm xúc động dâng tràn trong huyết quản, tất cả
trái tim hòa vào nhau cùng một nhịp đập, cùng một hơi thở khắng khít và vương vấn! Tôi không còn
nghe được giọng nam hay nữ, già hay trẻ nữa! Tôi thật sự được hòa, được hạnh phúc ,được sướng vui.
Chiếc bánh Sinh nhật được cắt ra từng phần nhỏ, màu trắng của kem thơm mát như thanh điển của
CHA còn những cánh hồng đỏ thắm ngọt ngào như tình thương CHA nâng niu ấp ủ, dạy dỗ đàn con
dại. Tôi sung sướng đón nhận miếng bánh nhỏ tượng trưng cho hồng ân của CHA ban rãi tới từng
người, từng người một- dù tôi tự biết mình chưa xứng đáng. Mở đầu đêm văn nghệ, với những giọng
ca hồn nhiên êm ã của các em thiếu nhi qua bài “Mừng sinh nhật Thầy“ và bài “Thực lòng“, là nhạc
mới nhất của anh Định phổ theo lời thơ của CHA. Trình diễn xong mấy “Tiên Đồng, Ngọc Nữ“ của tôi
cứ yên vị trên đó, chúng tôi mải ngắm nghía, quay phim chụp hình nên cũng quên mất chúng. Chợt có
tiếng anh Quan vỗ tay và nói lớn:“ hay lắm! hay lắm! đi xuống đi!“. Thế là tiếng cười, tiếng vỗ tay
vang lên rộn rã. Kế tiếp thì y như bài ca “Xinh quá xinh“ của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, “có những cô
áo hồng, có những cô áo vàng“ và các anh tuy sắc đẹp có đôi chút “nhường“ các chị nhưng tài năng thì
nhất quyết không thua. Họ ca bằng tâm còn tôi nghe bằng tim nên bài nào cũng hay, bài nào cũng được
tán thưởng nhiệt liệt. Nếu thiên vị một chút thì tôi phục nhất là đang giữa nhạc hồ quảng mà anh Tê lại
có những bước “cha cha cha“ thứ thiệt có một không hai làm cả căn phòng nghiêng ngã như động đất
vậy. Còn đẹp nhất là bé Thanh Thảo, với sự hồn nhiên thanh thoát, bé thật dễ thương như một cánh
bướm nhỏ thoát tục- có lẽ vì quá vui và vội chạy lên sân khấu khi nghe tới tên nên quên mất lời bài hát
mà cha bé đã sáng tác, tôi chỉ nghe thấy bé ca ; “Em là em bé VI VO, em là em bé VI VO“. Mải cười
và nghe lòng lâng lâng, tôi không rõ bé ca những gì nữa. Càng về khuya không khí càng nóng bỏng sôi
động, rồi cũng tới giờ “Thôi chia tay vì ta đã biết, thôi chia tay ngày vui thật ít.“ Chia tay mà “dũng
cảm“ cười nói râm ran, thể xác tuy mệt mõi nhưng niềm vui đầy ắp trong lòng mỗi người. Lúc gia đình
chúng tôi lên xe để lại căn phòng ngỗn ngang cho một số gia đình bạn đạo ngủ đêm lại ở đó thu dọn
dùm. Lòng tự nhủ lòng, mình phải cố gắng thực hiện lời CHA đã ban dạy:“Con phải biết thương yêu
mình“ – dạ! con sẽ cố gắng để một ngày nào đó, con có thể đền đáp lại tình thương của CHA, của
chồng con con và tất cả mọi người xung quanh con.
Aschaffenburg, ngày 22.12.2003
Kính bái
Nguyễn Trường Ly
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