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Mục Bé Tám từ  13/04/2006 đến 19/04/2006 

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc 
trị tâm bệnh và giải tỏa 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) Chánh pháp là gì? 
2) Hợp thì là sao? 
3) Không lường là sao? 
4) Tại sao không biết trước? 
5) Tại sao khó minh? 
6) Rõ tiến trình là sao? 
7) Duyên tình là sao? 
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1) Montréal, 13-04-2006  3 : 55 AM 
Hỏi :  Chánh pháp là gì? 
 
Ðáp :  Thưa chánh pháp là thực hành đúng đắn 
  Kệ : 
 Tỉnh giấc tự giải mê trí minh 
 Tự ngộ chơn tình Trời ban chiếu 
 Quí tưởng Trời cao khai minh trí 
 Duyên lành đạt pháp tiến hợp thì 
 

2) Montréal, 14-04-2006  4 : 05 AM 
Hỏi :  Hợp thì là sao? 
 
Ðáp :  Thưa hợp thì là đúng lúc cần đến 
  Kệ : 
 Gom gọn tâm tu xây dựng tiến 
 Phân minh đời đạo sống an yên 
 Tình Trời nới rộng tâm tu hưởng 
 Càn khôn vũ trụ tiến không lường 
 

3) Montréal, 15-04-2006  4 : 10 AM 
Hỏi :  Không lường là sao? 
 
Ðáp :  Thưa không lường là không biết trước 
được 
  Kệ : 
 Phân minh đời đạo rõ tâm mình 
 Giải tiến thông qua đường chơn giác 
 Qui hội tình người sống an vui 
 Ðời đạo trong lành tâm tự giác 
 

4) Montréal, 16-04-2006  4 : 15 AM 
Hỏi :  Tại sao không biết trước? 
 
Ðáp:  Thưa tại vì phỏng đoán chưa được 
  Kệ: 
 Ðời đạo không minh khó tiến thân 
 Duyên lành Trời ban không giờ dứt 
 Thực hành chánh pháp tự mình minh 
 Phỏng đoán chưa thông trí khó minh 
 

5) Montréal, 17-04-2006  4: 25 AM 
Hỏi:  Tại sao khó minh? 
 
Ðáp:  Thưa chưa khai triển trí óc 
  Kệ: 
 Chưa khai trí óc hành không tiến 
 Học hỏi mê lầm khó sống yên 
 Duyên đạo tình đời thông đạt pháp 
 Chuyên tu hành chơn pháp rõ tiến trình 
 

6) Montréal, 18-04-2006  4: 30 AM 
Hỏi:  Rõ tiến trình là sao? 
 
Ðáp :  Thưa rõ tiến trình là biết đường đi 
  Kệ : 
 Khai minh trí tuệ rõ chính mình 
 Thực hành chánh pháp rõ hành trình 
 Thức giác chuyên tu hành chơn pháp 
 Quán thông Trời đất rõ duyên tình 
 

7) Montréal, 19-04-2006  4 : 35 AM 
Hỏi :  Duyên tình là sao? 
 
Ðáp :  Thưa duyên tình do Trời Ðất độ 
  Kệ : 
 Tình Trời mở rộng chiếu nơi nơi 
 Pháp giới môn huân chuyển thân hình 
 Khai tâm mở trí tự mình minh 
 Quí mến tình Trời xây dựng tiến 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

VUN BỒI Ý CHÍ 
 
Chúng ta phải luôn luôn giữ lời hứa, lời hẹn, lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng mà đi nửa 

chừng chán ghét, bỏ! Bỏ ai? Bỏ trời Phật, được không? Không bao giờ các bạn bỏ được. “Các con tự 
bỏ lấy các con mà thôi!”, làm cho càng ngày càng tăm tối, chính mình đã tự tạo ra. 

Hứa là phải làm, học là phải tiến, giữ tròn niềm tin không bao giờ thay đổi, thực hành cho kỳ 
được nhiên hậu mới thấy rõ kết quả do sự quyết tâm của chính mình đã đạt thành. Ngày vinh quang 
ấy không lâu nếu mỗi người chịu tu hành tu tiến. Trong khi mà chúng ta chịu tu hành tu tiến thì sự 
hội ngộ cùng với sự vinh quang đời đời làm sao xoá mất được, đương nhiên phải có. Còn nếu chúng 
ta lười biếng chúng ta không biết vun bồi trong thực hành thì làm sao chúng ta có được? Bởi vì thời 
gian chúng ta trú ngụ trong tiểu thiên địa này đều hữu hạn. Mỗi người đều hữu hạn mà cứ hứa rồi 
không làm, làm sao được? Hứa xuôi không làm! Gặp đạo giải thích rất hay, hướng trở về có lợi ích 
cho bản thân, nó hứa nó sẽ tu, nó sẽ làm, nó biết cha mẹ nó quý nó, đang chờ đợi, nó hứa nó muốn 
làm nhưng mà rốt cuộc không làm! Không làm hứa làm chi. 

Chúng ta đã trưởng thành trong đau khổ, có thể xác là có sự đau khổ. Chúng ta chán ghét vì 
thiếu sự công bằng cho nên chúng ta muốn tu, muốn sửa. Mà rốt cuộc không chịu tu, không chịu 
sửa, để trở lại tâm đời vọng động, tìm cái dục tình của hạ giới, tìm sự xài phí, làm tiêu hao lấy cơ 
tạng của mình, làm mất sự thông minh sẵn có, rồi làm sao tiến? Cái chủ trương tăm tối làm sao có 
phát triển, rồi cho đó là luật trời. Luật trời không phải vậy! luật trời đưa con người ở trong cơ cấu 
tham sân si hỷ nộ ái ố dục là hướng thượng. Hướng thượng là có một cơ hội cho nó tiến hóa. Nếu 
không tạo thành bản chất đó thì nó không bao giờ tiến hóa. Cái bản chất đó là xây dựng để đi lên, 
chớ cái bản chất đó không phải để lưu lại hạ thế. Vì nó chưa thấy rõ con người của nó bị giới hạn. 
Mỗi người giới hạn bao nhiêu năm có chừng, nhưng mà nó quên. Vì vọng động nó quên đi định luật 
của trời đất, nó lại cho cái kia là định luật thiên nhiên của trời đất ban cho nó, nhưng mà nó không 
hiểu. 

Tại sao trời đất định như vậy mà tôi rờ vô thì tôi lại than khổ? Tôi cưới vợ rồi tôi đẻ con, tôi 
gây ra nó, rồi đủ thứ phiền phức trong đầu óc của tôi, không thể giải quyết được, định luật gì mà kỳ 
cục vậy? Ðịnh luật đó! Những bánh xe đó đã nối ráp và đưa cho nó đi lên, kêu có hướng thượng mà 
nó hướng hạ. hướng hạ thì bị trược hút nó, rồi thì luôn luôn nó ở trong vọng động, không ổn định. 
Nó thấy nó rất phiền, làm điều vô lý không kết quả, nhiều khi muốn tự tử, muốn bỏ mình vì một cái 
hoàn cảnh không thể chấp nhận được. 

Cho nên, chúng ta được cơ hội sớm hiểu thì phải sớm thức giác mà lo làm, rồi thì phải chấp 
nhận để học hết cái bài đó. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng tu, là đem lại sự sáng suốt, để đem lại 
những gì chúng ta đã sai lầm, giải tỏa nó đi. Lấy sáng suốt giải tỏa sự sai lầm thì chúng ta sẽ có cơ 
hội kết quả sáng suốt hơn. 

Cho nên, mỗi mỗi phải ở trong thực hành. Dùng lý lẽ luận bàn không thấy nỗi. Chính chúng ta, 
mỗi người ở đây cũng có kẻ đã lớn tuổi, đầu óc có sẵn ý thức rõ mới bằng lòng chấp nhận thực hiện 
cái pháp này. Có lúc chúng ta khoan khoái và có lúc chúng ta chán ngán. Chán ngán... vì sao? Vì 
chúng ta thấy sự gánh vác quá nặng mà sửa hoài sửa không xong. Chừng nào mới xong? Cũng thấy 
rõ điều đó. Chúng ta đã tạo ra cái sự nặng cho chúng ta, thành ra một cái gánh nặng, thì chúng ta 
phải dùng hết sức lực sẵn có của chúng ta, cái niềm tin tưởng vững chắc của chúng ta, chỉ hướng 
thượng, để hóa giải việc này. Tự nhiên những việc đó nó sẽ tiêu tan. 
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THƠ 
             PHÀM NGÃ 
Chiến thắng chính mình mới thật tu 
Tham danh đoạt lợi tạo sương mù 
Làm mờ tâm trí sanh phiền não 
Cam chịu đời người kiếp sống ngu 
Chẳng biết mình đây đang thọ tội 
Duyên lành gặp pháp gắng công phu 
Ðáp đền Thầy Tổ công khai sáng 
Dẫn tiến môn sinh thoát ngục tù. 
             Dĩ An, 22-02-2006 
              NGUYỄN HIỀN. 
               ======= 
          TÁNH ÐỘNG 
Tu hành ai biết được mình sai 
Phàm ngã hơn thua quá ỷ tài 
Bản chất tham sân ai cũng có 
Di Ðà thường niệm để thông bài 
Tánh kiêu phá bỏ, lo tu sửa 
Lục phủ khai thông, Long Phụng bay 
Trí sáng tâm minh không dấy động 
Ðạo đời thanh tịnh rõ trong ngoài. 
         Dĩ An, 22-02-2006 
          NGUYỄN HIỀN. 
                     ==== 
         ÔNG 2 KHÔNG NÓI ÐẠO 
Lòng vòng chưa hiểu cái Không 
Duyên lành gặp được HAI KHÔNG đạo đồng 
Ổng giải hiểu rồi ố đạt thông 
Ông nói còn một cái KHÔNG vô bờ 
 
Không tột chỗ Không mới mặn nồng 
Mặn nồng vì Ðạo vốn mùi Không 
Ðạo Không thì ta đồng Nhẫn Nhục 
Không cần phải diệt: Tham, Sân, Si 
 
Ta đến ta không có gì 
Có gì mà bỏ ố lấy chi nặng mình 
Vô minh lý thuyết bất minh 
Ðạo Ðời chưa trọn, quân bình khó xong! 
          Bến Ðình  Củ Chi, 30-04-2006 
              HAI MINH 
              ==== 
           THI (2) 
Hồng trần cõi tạm. 
Thức tỉnh trần mê. 
Tầm đạo quay về. 
Phản hồi cựu vị. 

Ðường tu vòng vo. 
Trì hoãn trễ đò. 
Trường thi đã điểm. 
Sĩ tử mau lo. 
 
Thiên Ðường bước tới. 
Ðịa Ngục luân vơi. 
Thoát khỏi ái hà. 
Vượt qua bờ giác. 
 
Cha vẹt ngút mù. 
Dẫn dắt từng con. 
Lo mỗi vi trần. 
Chăm từng giây phút. 
 
Kỳ ba ân xá. 
Phật độ hữu duyên. 
Gặp đạo phổ truyền. 
Danh đề bảng Hổ. 
           Bình-Tân, ngày 13-6-2006.. 

                Kính bái, Minh-Nghĩa. 
                        ==== 

       BẢN ÁN TỬ HÌNH (2) 
Báo tử giấy mời sẽ gởi theo 
Chư Thiên chiếu điển nhạc trời reo 
Chiêu hồn thiền sĩ về Thiên giới 
Bảng Hổ đạo danh quả vị treo 
Linh Tử Vô Vi đồng tiếp rước 
Tiên Ðồng Ngọc Nữ rải hoa gieo 
Con về Diêu Mẫu truyền khen thưởng 
Linh Ðiển Hào Quang chuổi ngọc đeo. 
         Thủ-Ðức, 10-02-2006 
              HUỆ TÂM 
                 ==== 
         CẢM NHẬN 
    (Mến tặng Thanh-Dũng) 
Nụ cười toe toét thật là vui. 
Ra ngõ gặp nhau chắc chẳng xui. 
Mong mỏi bạn tu như “rứa” cả. 
Hồn nhiên vui vẻ dễ rèn trui. 
“Giận hờn đố kị còn tâm thú”. 
Bác ái yêu thương, tiến, không lùi. 
Giải bỏ trần tâm hồn tiến hóa. 
Tu hiền đạo đức mãi yên vui. 
               Kính bái. 
          Minh-Nghĩa 
Bình-Tân, ngày 8-5-2006. 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh của Cụ Bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 
Ðinh Tỵ, là thân mẫu của đạo hữu Lâm Kim Phúc, mẹ chồng đ/h Lê Thị Nguyệt Thu, và bà nội đ/h 
Lâm Kim Quang và Lâm Ngọc Chi, đã từ trần vào ngày 21 tháng 5 năm 2006 (tức 24 tháng 4 Bính 
Tuất âm lịch) tại Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi. 
Toàn thể bạn đạo vùng Bắc California xin cầu nguyện hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Liên được sớm 
siêu thăng tịnh độ, và thành kính phân ưu cùng gia đình của đ/h Lâm Kim Phúc. 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California kính báo 
 
2) Được tin cháu của bạn đạo Nguyễn Hoàng Mai là BÙI THANH TIẾNG, sanh ngày 17-04-1987, 
đã từ trần lúc 21g30 ngày 11-05-2006 (nhằm ngày 14 tháng 4 năm Bính Tuất), tại Thị trấn Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, VN, hưởng dương 20 tuổi. 
Kính mong các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cháu được siêu thăng tịnh độ. Chân thành cám 
ơn. 
VN,20-05-2006 – TĐ.Phú-Nhuận kính báo. 
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

Thầy về Hai Không và San Jose 
 
Khi nghe tin Đức Thầy sẽ ghé thiền viện Hai-Không, lòng tôi rất vui mừng, không ngờ lại có sự 
hạnh ngộ này và tưởng như giấc mơ không biết có thực hay không. 
 
Trong những tuần lễ ròng rã, Hai-Không ráng tự làm đẹp, trong ngoài, mặc dù trời không ngớt mưa 
trong tháng 4. Cỏ dại và cây lá mọc tưng bừng, vì không người cắt tỉa. May thay, trước khi Đức 
Thầy đến khoảng vài ngày, trời bắt đầu hừng nắng như chào mừng những ngày vui sắp đến. Các bạn 
đạo ở Sacramento, 3 chàng Ngự Lâm, mỗi người xử dụng một máy cắt cỏ, chia nhau dọn dẹp từ mặt 
tiền thiền viện đến phía cốc Thầy. Nhưng 3 người sức không làm xuể, đành phải hẹn một dịp may 
khác mới cắt cỏ dọc đường niệm hành dài gần 2 cây số. 
 
Rồi giây phút êm đềm mong đợi mãi cũng đến. Mỗi ngày đem một niềm vui mới. 
Trước khi Đức Thầy viếng thăm, đã có 2 bạn đạo ở Oregon không quản ngại đường xa, đến Thiền 
Viện trước 2 ngày, để làm công quả, phụ dọn dẹp. Mỗi năm, vào tiết mùa Xuân, cũng là mùa phấn 
hoa, bụi phấn thông màu vàng mướt phủ đầy sân, bàn, ghế, nên chị H và tôi, hai người, vừa lau chùi, 
vừa khóc sướt mướt vì phấn hoa (hay vì vui mừng?). Anh L thì xem lại hệ thống điện, phòng tắm, 
nhà vệ sinh, thấy những gì trục trặc, là giải quyết nhanh chóng. Thật cảm ơn Trời ban cho những vị 
hảo tâm đến núi rừng này, khó khăn gì rồi cũng qua nhẹ nhàng.  
 
Ngày thứ năm 11 tháng 5, là ngày Đức Thầy sẽ đến Hai-Không theo tin chị Bê cho biết. Tuy nhiên, 
vì đi đường bộ, nên chúng tôi không biết chắc chắn giờ Thầy sẽ lên núi. Từ sáng sớm, chị H và tôi 
lăng xăng nấu một nồi bắp luộc và một nồi nước lèo mì để bạn đạo dùng cơm chiều. Ban nhà bếp 
chánh của San Jose với những tay nấu xảo nghệ sẽ bắt đầu mở tiệm ngày thứ sáu, với những món 
hấp dẫn như bún bò kho, cơm cá chay chiên nước chấm gừng, và nhiều món phụ khác. Như 1 bạn 
đạo đã tấm tắc khen: Cơm cá chiên chay này còn ngon hơn nhà hàng... Ngày thứ năm, phần đông 
bạn đạo lên núi sau 4, 5 tiếng đồng hồ di chuyển xe hơi, ai cũng oải, nên thiền viện phải sửa sọan ẩm 
thực để đón tiếp khách đường xa. Từ từ từng chiếc xe lăn bánh vào cổng thiền viện, tiếng nói cười ơi 



 6

ới, hàn huyên, chào hỏi, không khí đầm ấm, rộn rịp hẳn lên khi từng đàn con bay về hội tụ cùng vị 
Cha kính yêu. 
 
Được tin Thầy sắp lên núi, còn 1 tiếng đồng hồ, bạn đạo vội vàng rủ nhau ra trà đình trước cốc Thầy, 
để tập hát đón Thầy. Chao ôi! Lực lượng văn nghệ hùng hồn, từ trẻ nhất cũng xấp xỉ 4 mươi mí (!) 
đến 7 mươi mí (!) đều đua nhau làm ca sĩ, với tấm lòng thành, những bản nhạc thiền ca trong cảnh 
núi rừng hùng vĩ nghe càng xao xuyến. 
Nhưng ca mãi sao vẫn chưa thấy bóng xe Thầy..... Thì ra còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa vì Thầy mới 
đến Redding, không phải Oroville. Cảm tưởng vui phập phồng nghe tin Thầy đến, bạn nào phải sống 
trong giây phút đó mới thấy nao nao làm sao. 
 
A...Xe Thầy đến rồi, bạn đạo mừng rỡ, ngay ngắn sắp hàng dài đến tận Cốc Thầy...Vì đi đường xa, 
nên tối hôm đó, Thầy nghỉ ngơi ngoài Cốc yên tịnh, bạn đạo sum vầy hàn huyên đạo pháp, ở trong 
phòng thiền hay ngoài khu bếp lộ thiên dưới ánh trăng sáng vằng vặc. 
 
Ngày thứ sáu, 12 tháng 5, là ngày rằm tháng 4, tức Lễ Phật Đản. Hai-Không may mắn thay đã được 
vị Phật viếng thăm, kỷ niệm này chúng con sẽ không bao giờ quên! 
 
 Đúng 10 giờ sáng, Đức Thầy uy nghi bước vào giảng đường. Ban Nhạc Biển Yêu Hai Không 
cất tiếng ca trầm bổng, mở đầu với bài Ô Hê quen thuộc  -- Thương, Thương thật là Thương, Yêu, 
yêu yêu thật là yêu... Tại miền núi rừng Hai-Không hai mươi năm về trước,  là nơi Đức Thầy đã 
được các cô Tiên hát cho nghe bài Ô Hê, và Ngài đã đem bài này về cho đàn con Vô Vi. Tiếp theo, 
là bài “Giây Phút Tuyệt Vời”.. Giây Phút Tuyệt Vời… Con còn bên Cha…. Bài thơ làm tôi cảm 
động rơi dòng lệ khi ngắm nhìn dung nhan vị Cha thân thương. 

Càng cảm động hơn khi được nghe Bé Tám kể lại con đường thiên lý, chuyến lộ trình từ tiểu 
bang Oregon sang California dài hơn 20 tiếng đồng hồ..... Bé Tám nói  Bé thương bạn đạo, thương 
nhau bao nhiêu sông cũng lội, bao nhiêu núi cũng trèo, bao nhiêu đồi cũng qua. Chúng tôi thành thật 
cảm ơn hai bác tài, anh Liêm và anh Tường, đã chia nhau lái xe Thầy đến nơi bình an. Bé Tám còn 
nói nhiều chuyện tâm tình rất vui, xin quý bạn đón xem băng tài liệu của VVMC khi nào phát hành. 
Chuyện Bé Tám kể lại dù chúng con có nghe một nghìn lần, trong một ngàn lẻ một đêm, chúng con 
vẫn tiếp tục muốn nghe lại mãi. Mặt Đức Thầy hồng hào, trẻ trung, khi Ngài nói chuyện, và Ngài đã 
xoa đầu từng đứa con trong vòng thanh điển êm ái.  

 
Bước qua thứ bảy 13 tháng 5...Hôm nay trên lộ trình về San Jose, Đức Thầy sẽ ghé thăm 

thiền đường anh chị Lục Vĩnh Hưng ở Sacramento.  Thiền đường Qui Hội Tâm Linh  thành lập từ 
đầu năm 2005 và đã giúp được một số bạn mới tu. Nhưng sáng hôm nay, trước khi ra về, Đức Thầy 
còn đi bộ nguyên vòng đường niệm hành mới mở mang mấy năm sau này, dài gần 2 cây số.  

 
Một bước chân đi một niệm hành 
Hòa cùng thanh giới ý thanh thanh 
Niềm tin không đổi lòng thanh tịnh 
Một bước chân đi một niệm hành 
   (Vĩ Kiên) 
 
Nghe tin Thầy đi niệm hành, một số đông bạn đạo cùng đi theo, trên đường trải nhựa, một 

hàng đi 2 đến 3 nguời. Dọc đường, các hoa xuân vui đón khách tu, nào cánh hồng dại xinh xắn, cô 
hoa lan rừng màu hồng nhạt nép cạnh bờ suối róc rách, nhánh cúc vàng đậm chen giữa đám cỏ 
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xanh....Suối chảy mát rượi, chú Nai và anh Sóc thấy đông người nên thẹn trốn đâu rồi, thỉnh thoảng 
chim rừng cất tiếng hát thánh thót như đón chào khách viễn phương.  

 
Vui vui thanh nhẹ nhịp thanh hòa 
Bước bước thanh thanh thức thức ra 
Điển giới phân minh đường trí đạo 
Vui hành thanh nhẹ rõ chơn tà. 
 
Quang lộ tiến hành thanh tịnh cốc 
Trà đình nghỉ mệt suối thanh oai 
Nhạc Trời thanh thóat hòa chơn thức 
Ấm cúng bình tâm niệm Phật hoài. 
            (Vĩ Kiên) 
 

Những bài thơ năm xưa Đức Thầy đã sáng tác cho Viện Lộ làm tăng thêm vẻ đẹp miền hoang dã và 
thức tâm người tu thiền, hòa tan cùng vũ trụ và thiên nhiên. Nhìn Đức Thầy dù đã ngoài 80 nhưng 
vẫn bước đi mạnh khỏe, không ngừng, suốt con đường lên dốc xuống đèo, con thật vui mừng, và 
lãnh ngộ thêm bài học tâm linh – Tu không ngừng nghỉ, tu không lơi là... khi các anh hỏi Thầy có 
muốn nghỉ mệt không thì Ngài nhất quyết không.. Nghỉ là làm biếng! 
 
 Chủ nhật 14 tháng 5— Sáng chủ nhật, bạn đạo tụ họp tại thiền đường  Võ đường Hùng 
Vương, và ngồi xoay vòng tròn thân mật để sinh hoạt Mục Bé Tám trong lúc chờ Đức Thầy đến. 
Khoảng 11 giờ Đức Thầy đến Hùng Vương, ban nhạc Biển Yêu Hai Không lại cất tiếng hát nhịp 
nhàng  -- Nguyện Mãi Sum Vầy ...Vui thay tình thương chứa chan, Kiên tâm hành nhất không 
sờn...... Nguyện mãi sum vầy và trọn kiếp thiền tu  (Phạm Vinh – Thiền Ca Hồi Sinh Sum Vầy)... 
 
Đức Thầy an tọa và ban lời huấn từ. Sau đó, BCH Hội có đôi lời cảm tạ 3 vị đàn anh (anh Vĩnh, anh 
Ái, anh Tường) đã phục vụ bạn đạo trong bao nhiêu năm, lúc nào cũng sẳn sàng giúp đở và khuyến 
khích, hoặc làm việc trong âm thầm, không ngừng. Những phút giây thật cảm động trôi qua, nhìn Vị 
Cha đã lớn tuổi, thế hệ đàn anh đã và đang hy sinh, và tiếp tiếp các thế hệ khác, nối vòng tay lớn cho 
đại gia đình Vô Vi, tiếp tục gieo hạt giống từ bi trên cõi trần thế.  
Hôm nay, những vị bạn đạo mới chưa hề gặp mặt Đức Thầy có cơ hội tâm tình và chào Thầy, thật là 
dịp may hiếm có! Sau buổi sinh họat, bạn đạo San Jose phát huy tất cả thực tài nấu nướng kiểu Pot 
Luck, mỗi bạn đạo một món, trăm hoa đua nở, làm bao tử tôi phân vân, không biết chọn món nào 
sau những ngày thanh đạm trên núi rừng! 
 
 Chiều chủ nhật 14 tháng 5 – Hôm nay là ngày Lễ của Mẹ (Mother’s Day – Fête des Mères) 
và là tiệc sinh nhật bà Tám. Chúng tôi thành tâm cảm ơn gia đình anh chị Vĩnh và chị Nhi đã tất tả 
ngược xuôi mấy tuần lễ để sắp xếp buổi tiệc thật vui. 130 vị khách tham dự hôm nay. Trong không 
khí ấm cúng, các ca sĩ Karaoke tí hon từ 3 tuổi đến ngọai bát tuần đều góp vui. Có ai ngờ Bác M (84 
tuổi) hát bài Dư Âm kính tặng Đức Thầy và Bà Tám, và Bác T (cũng ngọai bát tuần) ca bài „Tình Ca 
Bất Diệt „ (I love you eternally) bằng Anh Ngữ thật là mùi. Hình như sống gần Bé Tám, ai cũng trở 
thành bé, Vô Vi không còn tuổi tác nữa. Anh Hoàng, hội phó, sáng tác bản „Buồn ơi, ta chào mi.... 
Từ khi Thầy về đến Cali....“ Nhiều ca sĩ lắm, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười (Kiều)....  
 Những tràng cười và vỗ tay không dứt, không khí vui như ngày Tết. Bà Tám tươi cười hồn 
nhiên, đón chào tình thương của Đức Thầy và bạn đạo. Chưa bao giờ chúng tôi được tham dự một 
ngày Lễ của Mẹ tưng bừng và vui như ngày hôm nay.  Các bà Mẹ đông con nhất, lớn tuổi nhất, và 
trẻ tuổi nhất, đều được nhận quà, nhưng ngày hôm nay, không món quà nào yêu quý bằng tấm lòng 
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hiếu thảo của các con đối với Mẹ, Mẹ bằng thân xác, và Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, có hiếu với Đấng 
Cha lành, đang tham dự tiệc cùng chúng con. 
 Bút viết không tả hết lòng, con xin tạm ngưng và thành tâm đảnh lể Cha đã cho chúng con 
những phút giây tuyệt vời.... 
 Phút giây qua, con còn bên Cha....Ôi..Giây phút tuyệt vời....Biết bao giờ phôi phai.. (Châu 
Phố - Thiền Ca Hồi Sinh Sum Vầy). 
 
Huệ Mai 
 
THÔNG CÁO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI  “ HỘI TỤ VINH 

QUANG”  TẠI BANGKOK  (ngày 26 tháng 5 năm 2006) 
 

1) VỀ VIỆC ĐƯA ĐÓN TẠI PHI TRƯỜNG:  
 

Xin Tất Cả Các Bạn Đạo tham dự đại hội vui lòng cho  Đại Diện Ghi 
Danh biết ngày giờ đến và đi cùng chuyến bay của mình ngay,  để 
hãng dịch vụ đưa đón tiện việc sắp xếp đầy đủ xe cộ theo nhu cầu ấn 
định. Vì mùa hè 2006 là lễ của Nhà Vua bên Thái,  nên việc vận động 
cho có đầy đủ xe không phải là một việc đơn giản, nếu hãng dịch vụ  
không được thông báo  sớm. 
 

Mặc dù hạn chót cho việc thiết lập danh sách đưa đón bạn đạo là  : 
ngày 15 tháng 6 năm 2006, nhưng sự phúc đáp sớm  hơn thời gian kể 
trên sẽ rất cần thiết cho hãng dịch vụ  được phục vụ tốt. 
 

Những bạn đạo đã mua vé máy bay qua BTC không cần cho biết ngày giờ 
đưa đón vì chúng tôi đã có lịch trình của các bạn.  
 

Hãng dịch vụ  đưa đón sẽ dự trù  đủ xe để chở mỗi hành khách với 
hai hành lý. Nếu hành khách nào có trên hai hành lý, thì mỗi hành 
lý cần trả tại chỗ thêm là 2$, hoặc nếu cần thu xếp thêm xe để 
chuyên chở là $25US cho mỗi xe van 9 chỗ ngồi.  
 

BTC sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp đưa đón 
vào giờ phút chót, nếu hãng dịch vụ không có tên của các bạn trong 
danh sách. Kính mong các bạn đạo vui lòng thông cảm cho những trở 
ngại có thể  xảy ra vào giờ phút chót, nếu họ không được thông báo 
trước. 
 

2) Bảng Tên Cần Có Hình : 
 

Những bạn đạo nào chưa nộp cho Đại Diện Ghi Danh của mình một tấm 
ảnh cở 2x3, xin vui lòng gởi ngay 1 tấm hình hay  gởi digital photo 
qua email, để BTC có thể làm thẻ cho các bạn. Mỗi bạn đạo  đều cần 
có  bảng tên do BTC phát trong ngày check-in vào khách sạn để có 
thể tham dự đại hội.  
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3) Trật Tự & An Ninh cho Chung:   
 

Vì trật tự & an ninh cho chung, số ghế trong hội trường có giới hạn tùy thuộc 
vào số bạn đạo ghi danh chính thức. Do đó Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ không chấp nhận 
những trường hợp ghi danh tự túc hay giải quyết việc ghi danh vào giờ chót.  
 
Đức Thầy có lời nhắn nhủ như sau : “Các bạn nghèo vật chất nhưng tâm không có 
nghèo…, nếu không có phương tiện nên ở nhà, giữ tâm thanh tịnh, thiền hướng về Đại Hội, 
vẫn hưởng được Thanh Quang Điển Lành ban chiếu. Đại hội cần có không khí trang 
nghiêm và trật tự. Mọi người cần tôn trọng qui luật chung. Đó là tinh thần xây dựng và tự 
trọng”.  
 

Sự Hợp Tác của các bạn đạo là một đóng góp cao quý cho đại hội được 
thành công. 
 

Kính chúc Quí Bạn thân tâm an lạc 
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái, 
 
 
 
 


