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Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Qui Hội
Qui hoäi anh em chung moät moái
Thöïc haønh chôn phaùp chaúng sang toài
Hoøa ñoàng caùc giôùi cuøng chung tieán
Moät moái Trôøi ban taùnh taâm hieàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 19/09/98 đến 25/09/08
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) Bồ Tát sợ gieo nhân là tại sao ?
2) Tâm hướng thượng không rời, là rời làm sao ?
3) Ðầu đội Trời chân đạp đất, cần gì phải hướng thượng ?
4) Người tu mà không thành thật lấy chính mình thì sẽ ra sao ?
5) Nhớ Trời mà tu có hữu ích gì không ?
6) Tại sao cần đãnh lễ Phật ?
7) Nghiệp lực do đâu tạo thành ?
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1) Las Vegas, 19/09/98 4 : 45 AM
Hỏi : Bồ Tát sợ gieo nhân là tại sao ?

2) Las Vegas, 20/09/98 2 : 31 AM
Hỏi : Tâm hướng thượng không rời, là rời làm sao ?

Ðáp : Thưa Bồ Tát sợ gieo nhân xấu, sẽ bị đọa ở
Ðáp : Thưa tâm hướng thượng không rời là rời
tương lai, nhân nào quả nấy. Người tu cũng vậy, phải nguyên lý của Trời Ðất tức là điển giới, tự làm tự
dứt khoát nhiên hậu phần hồn mới được tiến hóa nhẹ, minh, hành trình sáng lạng
trở về thiên giới
Kệ :
Qui nguyên giềng mối chẳng còn mê
Kệ :
Ý thức thanh cao khắp bốn bề
Bình tâm hướng thượng tiến không rời
Thức giác tâm tu rất thảnh thơi
Trọn hiếu trọn trung lòng chẳng động
Ðời tạm không mê nơi chấp động
Thành tâm tu luyện tự ra về
Bình tâm tu tiến sống tuyệt vời
3) Las Vegas, 21/09/98 1 : 00 AM
4) Las Vegas, 22/09/98 3 : 50 AM
Hỏi : Ðầu đội Trời chân đạp đất, cần gì phải hướng Hỏi : Người tu mà không thành thật lấy chính mình
thượng ?
thì sẽ ra sao ?
Ðáp : Thưa chỉ có trung tâm bộ đầu mới có cơ hội
hướng thượng trực tiếp, sự cảm thức khác hơn loài
cầm thú, dễ gần Tiên gần Phật hơn
Kệ :
Trung tâm phát triển lòng thanh nhẹ
Dứt khoát tâm tu dễ trở về
ÐờI đạo song hành trong ý thức
Bình tâm thanh tịnh tự về quê

Ðáp : Thưa người tu không thành thật lấy chính
mình là tự gạt và gạt người khác, chỉ đi lạc đường
tạo nghiệp thay vì dũng tiến
Kệ :
Si mê chỉ có tạo tâm phiền
Khó sống an vui khó được yên
Mê chấp gieo phiền trong nội thức
Hành thông chơn pháp tự giao liên

5) Las Vegas, 23/09/98 3 : 50 AM
Hỏi : Nhớ Trời mà tu có hữu ích gì không ?

6) Las Vegas, 24/09/98 4 : 55 AM
Hỏi : Tại sao cần đãnh lễ Phật ?

Ðáp : Thưa nhớ Trời mà tu thì sẽ có cơ hội khai triển Ðáp : Thưa cần đãnh lễ Phật, tức là ý niệm thoát tục,
tâm linh mà tìm về gốc gát
về nơi thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ hội đãnh lễ
Phật
Kệ :
Cây có gốc nước chuyển giác minh
Kệ :
Du dương hổ trợ rõ duyên tình
Qui nguyên thanh tịnh mới chơn hành
Ðâu đâu cũng có hình giao cảm
Ðãnh lễ hòa tan chung ý chí
Thực hiện luân lưu vẫn phúc trình
Thoát tục hành thông điển giới tùy
Từ bi phát triển chẳng còn thi
7) Las Vegas, 25/09/98 2 : 50 AM
Hỏi : Nghiệp lực do đâu tạo thành ?
Ðáp : Thưa nghiệp lực do tập quán gây nên, chiều hướng phát triển của sự tham muốn
Kệ :
Duyên lành thích hợp tạo gây nên
Nghiệp lực cuốn lôi ý khó quên
Dứt khoát không thành tâm biến loạn
Khó tu khó tiến khó qui nền
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Ý CHÍ PHÁP LUÂN
“...Sau này hít thông rồi, hít 6 lần thì thấy mình không còn ở thể xác nữa. Rời khỏi! Lúc đó thì dùng ý
chí luyện tiến bằng “Ý Chí Pháp Luân”. Ðó là cái lớp cao hơn nữa. Ðây là sơ đẳng, chỉ cho quý vị thấy rằng
“Hít”, nhưng người mới tu không làm nổi như cái tôi vừa hít. Những người tu lâu rồi có thể làm được...”
-----

1) Xin cho biết CÁCH THƯỢNG KÍNH VÔ VI:
Ðáp: Tốt nhất là trong phòng khách, hướng về cửa ra vào hay cửa sổ, nơi sáng sủa, khang trang, có nhiều ánh
sáng chiếu vào. (Kính không được có khung chung quanh, phải nguyên 1 miếng chứ không ráp nhiều miếng).
Chọn ngày mùng 1 hay trăng tròn để thượng kính.
Mua 5 loại trái cây (tượng trưng cho ngũ tạng) và một bình bông tươi màu trắng (tượng trưng cho huệ linh) để
trên bàn thờ trước tấm kính.
Ðúng 12 giờ trưa, đứng trước kính, chắp tay trước ngực và nguyện: “Xin Ðức Quan Thánh Ðế Quân hộ độ cho
gia cang bình an, tu hành tinh tấn”. Rồi ngồi trước kính trong tư thế thiền và tập trung trí ý lên trung tâm bộ
đầu thầm niệm NMADÐP liên tục từ 5-10 phút. Xong rồi xá 3 lần. Mỗi sáng đi và chiều về nhà, chắp tay, ý
niệm NMADÐP trên đỉnh đầu 3 lần, rồi xá kính 3 cái.
2) Hỏi : NGỒI THIỀN QUAY VỀ HƯỚNG NÀO?
Ðáp: Ngồi xoay mặt về hướng Nam, lưng thẳng, có thể ngồi kiết già, bán già hay trên ghế không dựa lưng
Co chót lưỡi lên chạm nướu chân răng hàm trên, răng kề răng, ngậm miệng.
Mắt nhắm lại, trong ý nhìn thẳng từ giữa hai chân mày tới phía trước.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
- Yêu cầu bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cha tôi tên Nguyễn Văn Sang từ trần lúc 9h30 PM ngày 23 tháng
05 năm mậu tý, tại xã Bình Thạnh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, hưởng thọ 80 tuổi được siêu thoát.
Thành tâm cảm ơn quý bạn đạo.
Bạn Đạo Nguyễn Thị Muốn – Dĩ An – Bình Dương
THƠ
RỜI MÊ!
Trời xanh mây trắng lượn lờ
Ta ngồi, ta ngắm, ta mơ ngày về
CHA ơi con quyết rời mê
Tu hành rốt ráo mau về với CHA
Cuộc đời sao lắm trầm kha
Ngày đêm mật niệm rời xa ta bà
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn
Tu thời kẻ kém người hơn
Quyết không mê chấp thiệt hơn mới tường
Đạo Đòi đôi ngả khôn lường
Trung dung chính giữa mở đường mà đi.
Tân Phú, ngày 10-06-2008
Thanh Dũng

NGÀY MAI!
Trời mưa rơi cho lòng ta tê tái
Nhớ cố tri và ước vọng ngày mai
Ngày mai hạnh đức đủ đầy
Ngày mai bạn hữu sum vầy sớm hôm
Ngày mai đi sớm về hôm
Không còn sợ cảnh lôm côm trong ngoài
Ngày mai trí Đạo sáng ngời
Dũng tâm vững bước đòi đòi dựng xây
CHA đang soi sáng ngày ngày
Dắt dìu con trẻ từng giây về nguồn
Bạn ơi hãy ráng quy hườn
Hư không đại định tình thương ngập tràn
Quyết tâm vượt mọi sóng càn
Có ngày hội ngộ vô vàn yêu thương!
Tân Phú, 6h30 ngày 12-06-2008
Thanh Dũng
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LÃNG TỬ VÀ HÀNH TRÌNH
Anh là lãng tử hồi hương
Trạm dừng là mãi Tây Phương Phật Ðài
Ðể em đợi mãi đơiỳ hoài
Năm dài tháng rộng đến ngày thành tên
Xa xa pháo nổ vang rền
Thuyền hoa chờ đợi tuổi tên đây rồi
Ðây mà, trong mắt mù khơi
Người đây, kẻ đấy một thời xa xăm
Trong ta gắn kết âm thầm
Tang bồng phiêu lãng theo năm tháng dài
Thời gian thử thách còn đầy
Chuyên cần tập luyện rạng ngày tương lai
Dấu xưa tiếng hạt còn đây
Mà người xưa đã miệt mài tận đâu
Mình ta ngắm nghía ưu sầu
Mình ta lý giải về đâu cuối đời
Chẳng còn bế tắc đầy vơi
Bước đi phiêu lãng chẳng lơi lòng thành
Mong manh bước tiến lữ hành
Ðôi chân nhỏ bé dỗ dành siêng năng
Lòng người chi chít băn khoăn
Thì lòng lãng tử cũng cũng cần quyết tâm
Về nơi chốn cũ xa xăm
Hành trình xuyên vượt đã tầm bấy lâu
Người mang tri kỷ về đâu
Theo năm tháng ấy dãi dầu đợi nhau
Nếu là Ngưu Chức mưa ngâu
Tìm nhau cho đến bạc đầu phải chăng
Hành trình chẳng ít lầm than
Mặc tình mưa nắng chỉ cần đích thôi
Ngày về lãng tử kia rồi
Biết bao nung nấu tặng đời thế gian
Làm mây đeo bám Thiên Ðàng
Mang Thiên Ðàng khắp thế gian chẳng sờn
Cho tình nghĩa gắn hải sơn
Hoài công chẳng tiếc chẳng hơn đọa đày
Nhớ về Cực Lạc Phương Tây
Hành trình lãng tử có ngày ấy thôi
Bao nhiêu thử thách dần trôi
Và bao chấp nhận cho đời an cư.
Tân Bình, 28-05-2008.
TỪ HÙNG.

BỮU HÒA
***************
Công đức nối liền khắp các miền
Thu hình chụp ảnh hợp kỳ duyên
Lần đầu mới gặp sau vui quá
Kiếp trước phải chăng chung một thuyền
Mỹ Tho nước ngọt được chân truyền
Chèo lái thuyền từ đạo vững yên
Gương mặt người người đầy rạng rỡ
Thật tâm lễ độ ngôn từ hiền
Ngôn từ hiền thiện nối tình thương
Bạn đạo Sóc Trăng chung bước đường
Bài hát thiền ca Du Da trổi
Liên hoàn điệp khúc thúc hồi hương
Nhứt điển Vô-Vi,nhứt thực đơn
Cúng dường độ ngọ tấm lòng chơn
Đạm bạc một món ngon ngọt ấy
Bửu hòa quý nhứt hội qui hườn
Qui hườn hòa ái có gì hơn
Trao đổi thật tâm chẳng giận hờn
Dìu dắt nương nhau cùng tiến hóa
Vun tròn gốc độ đặng thành chơn
Hawaii thiền chủ dáng thanh tao
Nhắc lại lời thầy huấn từ trao
Phá chấp phá mê âm sắc tướng
Đường trường trực chỉ thuận xuôi tàu
Thiền thơ trổi khúc úc châu ngâm
Thiên đỉnh du dương tiếng diệu thâm
Yểu yểu minh minh trong tỉnh lắng
Ru người vào cảnh tịnh hiền chăm
Trầm bổng nhạc thiền Đức Quốc ca
Ru niệm Di-Đà tận độ tha
Chơn chuyển ý Thầy bạn thể hiện
Thương Cha cất tiếng chung vui hòa
Tình thương thâu gọn đĩa tròn đầy
Bình đẳng,chuyển sang Kính Đức Thầy
Chúng con xứ phật vui hòa quỳ
Xin cha,giữ trọng dưỡng thân gầy
Chúc mừng các bạn gieo hạt hiền
Xuống tận cuối miền kết nối duyên
Ôn lại Kinh Thầy thêm vững chắc
Tương lai hội ngộ Thượng-Thiên-Huyền
Phúc Tâm cà mau 23/6/2008
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THƠ CỦA ANH PHAM GIA TƯỜNG VỀ KINH SÁCH
Ngày 4 tháng 7 năm 2008
Kính thưa Đức Thầy,
Kể từ sau Đại Hội Vô Vi kì 18: 1999 - "Duyên Lành", Niagara Falls – Canada, chúng con đã đánh lại kinh
sách trên computer để phục vụ cộng đồng Vô Vi, con kính cảm ơn Đức Thầy đã cho con có dịp học hỏi thêm
trong thời gian qua.
Nay chiếu theo Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 676 với quyết định cải tổ Vô Vi của 10 vị Hội Trưởng
cùng với lá thư của chị Nguyễn Xuân Mai yêu cầu Ban Kinh Sách bàn giao lại. (Đính kèm lá thư của chị
Nguyễn Xuân Mai ngày 26 tháng 6 năm 2008).
Trong tinh thần hợp tác và phục vụ vô quái ngại, chúng con xin thông báo và đồng chuyển tất cả những dữ
kiện cho chị Nguyễn Xuân Mai tiếp tục việc phát triển trong trật tự chung.
Nhân dịp này, con cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của anh Trần Mạnh Ái đã làm các bìa sách, anh
Nguyễn Như Hoàng và các hội Vô Vi cùng toàn thể bạn đạo trên toàn thế giới trong việc đóng góp, ấn tống,
phân phối kinh sách.
Sau ngày chuyển giao các dữ kiện trên, mọi nhu cầu về kinh sách xin liên lạc trực tiếp với người trách nhiệm
ban Kinh Sách.
Con kính chào Đức Thầy và kính chúc Đức Thầy được vạn an.
Nay kính,
Phạm Gia Tường
Đồng kính gửi để tường:
- Đức Thầy (kính nhờ anh Phan Cao Thăng chuyển).
- Các hội trưởng Vô Vi trên toàn thế giới.
- Các thiền đường, trung tâm Vô Vi trên toàn thế giới.
- Các bạn đạo Vô Vi trên toàn thế giới.
- tbptdn@videotron.ca để đăng lên Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 678.
====
Oroville, ngày 26 tháng 6 năm 2008
Kính gửi anh Tường,
Chúng tôi thành thật cám ơn Anh đã đóng góp trong việc ấn tống kinh sách trong mấy năm nay.
Chiếu theo thông báo trên LED số 676, để tiếp tục công việc phổ biến kinh sách,
chúng tôi mong Anh sẽ bàn giao lại những cuốn sách trong dạng software (Microsoft
Word, Pagemaker Layout, PDF ) mà các anh chị trong ban kinh sách đã soạn và Hội Bắc Cali đã ấn tống đến
ngày hôm nay.
Sau đây là danh sách những kinh sách đã được ấn tống cần có soft-copy:
1) Tham Gia Phát Triển Trí Tâm
Năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Bộ 7 cuốn)
2) Thư Từ Lai Vãng
Năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
(Bộ 5 cuốn)
3) Thực Hành Tự Cứu (Pháp Hành Thiền Đời Đạo Song Tu) version phát hành
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năm 2003
4) Phép Xuất Hồn & Quái Mộng Kỳ Duyên (phát hành năm 2002)
5) Đời Đạo Song Tu & Tình Trong Bốn Bể (phát hành năm 2002)
6) Tôi Tầm Đạo (phát hành năm 2001)
7) Phụ Ái Mẫu Ái (phát hành năm 2000)
8) Kinh A Di Đà (phát hành năm 2003)
9) Nguyên Lý Tận Độ (phát hành năm 2003)
10) Điạ Ngục Du Ký (có thêm lời chú giải của Đức Thầy) (phát hành năm 2005)
11) Thiên Đàng Du Ký (có thêm lời chú giải của Đức Thầy) (phát hành năm
2005)
Xin Anh cho biết lúc nào thuận tiện chúng tôi có thể ghé nhà Anh để lấy tài liệu
và chứa vào USD drive,
Mong sự hồi âm của anh,
Kính thư,
Xuân-mai
Thay mặt BCH Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
BẠN ÐẠO VIẾT
Bạn Đạo Atlanta xin tường trình khóa sống chung với chủ đề Thầy cho Minh Chánh Đạo Pháp
nhân ngày Memorial tha'ng 5-2008
Được Đức Thầy cho phép mở khóa sống chung tại Atlanta, bạn đạo họp bàn xây ựng góp ý
chương trình , vì đây là lân đầu tiên tổ chức chắc chắn là có thiếu sót.Gần tới ngày anh Chính lại
phát hiện có cục bứu nhỏ trong gan phải đi giải phẩu, nằm nhà cũng mấy tuần.Đến anh Ngôn cho hay
chị Ngôn cũng vừa súc ruột cũng cần ở nhà dưỡng bệnh.Ai cũng mong cho bạn đạo mau bình phục để
tham dự khóa học được đông đủ.
Công việc vẫn diển tiến.Trước tiên là lo căn nhà được sạch sẻ, khang trang.Được quét vôi,
thay sàn gổ để các bạn đến nghỉ 3 ngày choi hợp vệ sinh, vì cũng phải ngũ túi ngũ dưới sàn ..Phòng
thiền phải có hìn ảnh trang nghiêm và cơ bản về chào mừng bạn đạo đến tham dự khóa sống chung và
4 chữ Minh Chánh Đạo pháp với màu sắc hài hoà tươi mát, vì lần đầu mới có cơ hội này.Mua thêm
mền gối khăn tắm, sà bông, lotion, để các bạn đạo dùng.Bạn đạo thì mang mền gối và đồ dùng cá
nhân.Anh Đậm và Tô Phúc còn mang cả gối thiền nữa.Nghỉ đến nên thay kiếng VoVi và cắt hình bán
nguyệt cho hợp vời căn phòng.Vinh đã đặt gần chổ làm việc tại bang South Carolina và chở về đúng
2 gờ sáng.Phần trang trí có anh Tô Phúc lo đi kiếm mua bông hoa trắng thật đẹp.lại có mùi thơm.Có
cả hoa Hồng tật tươi mát để chưng bàn thiên và bàn kiếng.Có anh Thái bạn đạo mới nhờ nghe đài
phát thanh VoVi Atlanta đến tham dự khóa học.Có cả vợ con cũng mang bình hoa và trái cây
chưng.Căn phòng toàn là hoa.Còn có Bình ,Linh Nhi cũng mang hoa và trái cây từ bang SC về để
chưng bàn kiếng, làm cho phòng thiền được thơm từ những bình hoa.Phần quay phim , chụp hình do
Vinh và Minh phụ trách.Vinh lo luôn phần màn hình để chờ đón Đức Thầy, theo lời thông báo của
anh Dũng.
Về phần ẩm thực thì có gi đình anh chị Chính Hòa và cô Thư.Gia đình anh Chị Huệ và
gia đình Chi chuẩn bị ch 3 ngày.Anh chị Hoài lo chở thêm bàn ghế, quạt máy.Và luôn cả thùng đá lớn
để đựng thức ăn và nước uống.Vì thời tiết có phần nóng.Cuối cùng thì anh Chính cũng đếm tham
dự được.Cô Thư, chị Chính và anh Đậm cũng đưa được anh Chính đến, và cả anh Ngôn.Còn chị
Ngôn thì bịnh phải ở nhà.
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Anh Hoài lo đi đón cô Hải ở rất xa Thủy đi đónThinh và đến khuya thì anh Hoài trở về đón
chị Hoài cũng kịp cho khóa học.Khóa sống chung này có chị Hoàng yến đến từ Wasington DCthiền đường Hồng Bình Hoàng.Anh Hoài thì ra phi trường đón chị Yến.Vừa về đến nhà đả thấy chị
Yến cười vui tươi và tuyên bố là quê ngoại.Vì thấy bạn đạo Atlanta còn nguyên chất VN, từ sinh
hoạt đến cuộc sống không thay đổi sau trên 15 năm qua Mỹ.Cũng có anh Tuấn đến từ bang
Louisiana.Bạn đạo Atlanta vui đón các bạn.Đáng lẻ có cô Thanh Truyền nữa, đến vui tham dự cùng
bạn đạo Atlanta.Nhưng phút chót không đi được vì cụ thân sinh không khỏe.Và cô Truyền cũng cần ở
gần Thầy để phụ anh Thăng, săn sóc Đức Thầy khi cần.
Đến ngày khai mạc, anh Hà mời mọi người tập trung ra phòng thiền, hướng về kiếng VoVi
và đọc lời kính xin đảnh lể Đức Thầy và chư vị bề trên đả cho khòa học và tên chủ đề.Sau đó anh
Dũng có cho hay là đến 3 giờ Thầy sẻ hiện diện lên màn hình.Làm cho ai cũng lên tinh thần-phấn
khởi.Cảm thấy được Đức Thầy thương những đứa học trò đang hướng đến Đức Thầy từng giây phút
và luôn mong Đức Thầy được khoẻ mạnh như xưa.Chiều lại mọi người mừng vì được nhìn thấy
hình Đức Thầy đả khỏe.Có anh Trần ngọc Dũng đang chăm sóc Đức Thầy mời dùng cơm.Có cả bà
Tám nữa.Mọi người reo lên, bà Tám vổ tay khi nghe anh Trần ngọc Dũng nói Thầy có kêu anh Phan
Cao Thăng mua vé may bay để Thầy đi Atlanta, nhưng bác sỉ không cho.Thật cảm động tình cha.Anh
Dũng dặn mọi người cứ sinh hoạt bình thường và thầy vẩn nhìn.
Bạn đạo triển khai chủ đề Đức Thầy cho ý nghĩa cũa 4 chử Minh Chánh Đạo Pháp..Đi đúng
con đường chánh đạo trong sự minh triết.Lời Đức ông Tư có dặn: Môn nào môn nấy có khoa-Bạn
đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc đường.Rồi sau đó kiểm tra lại soi hồn.Thở pháp luân xem ai có
làm sai, không chính xác hay không ?.Có mục mật đàm do Thủy đề xướng, bốc thăm chọn câu vấn
đáp của Đức Thầy trong những tờ LEDWeekly năm 1998.Đố vui rất nhộn giữa các bạn đạo đưa nhiều
lời thắc mắc, được giải đáp bằn những lời giải cũa Thầy.Đến 6 giờ 30 Thầy nói cho bạn đạo ăn
cơm.Có hiện diện của Đức Thầy trên màn hình nên đâu ai thấy đói nữa.Thêm một việc vui nữa là anh
Dũng nói trước khi đi ngũ.Thầy cho phép từng bạn đạo đến xưng tên và chào thầy.Ai cũng thấy được
vui mừng.
Trưa này 26-5-2008 bạn đạo Atlanta đứng lên xin phép Đức Thầy cho bế mạc khóa học và cúi
đầu thành tâm đảnh lể cảm tạ Đức Thầy và caác chư vị bề trên.Bạn đạo Atlanta mời chị Yến đi ra
ngoài dùng cơm trưa.Anh Tuấn Louisiana phải ra phi trường cho kịp chuyền bay trở về nhà.Sau đó
mọi người chia tay.
Bạo đạo Atlanta chung thiền được 12 năm.Hằng tuần học LEDWeekly.Đến nhà luân phiên
nhau cùng học cùng ăn trưa.Xem nhau thân thương gần gủi.kính trọng nhau.Mổi lần gặp nhau, kể
nhau nghe những thông tin bổ ích.Trao đổi với nhau tronh tinh thần những tu sinh, tu thiền VoVi
cùng chung một lớp học, hướng lên Đức Thầy, để luôn được hướng dẫn để đi đúng đường chánh
đạo.Bạn đạo Atlanta cũng xin cám ơn sự giúp đở của chị ba Khế, cô Phượng ở Dallas và cô Thanh
Truyền.
Kính Bái
Tôn Nữ Mộng Chi
Thiền đường Atlanta
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