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` 
Số 1209  9 tháng 9 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) Siêu hình học là gì? 

2) Dục do đâu mà có? 

3) Phát nguyện tu hành tâm tư nhẹ nhõm là sao? 

4) Cõi Phật Tiên là cõi nào? 

5) Ở trên đời này có pháp tu chứng ngộ tức khắc thì sao? 

6) Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo trên mặt đất khác nhau ra thế nào? 

7) Làm sao biết được điều thiện hay ác? 

 
 
 

Phaân Minh 
 

Phaân minh ñôøi ñaïo trong minh baïch 

Phaùp giôùi phaân minh roõ tieán trình 

Qui moät  tình ñôøi khoâng loaïn thuyeát 

Trì taâm  tu luyeän phaùp phaân trình 
 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 08-08-92  

Hỏi: Siêu hình học là gì?  
 
TL: Thưa siêu hình học là không có hình tướng mà ra, nó cũng trong nguồn gốc của Ðại Thanh 
Tịnh, kinh có câu: Nhứt bổn tán vạn thù, vạn thù qui nhứt bổn. Mỗi mỗi đều do một gốc mà ra. 
Người tu Vô Vi phải thực hành vượt qua mọi trạng thái, nhiên hậu mới đạt tới thanh tịnh, đạt được 
thanh tịnh, tức là có cơ hội về nguồn cội của Ðại Thanh Tịnh  
 
                    Kệ:  
Càng tu càng tiến điển giao minh  
Kết quả phân minh rõ tiến trình  
Ði lại cuộc đời tâm lắng nhẹ  
Giải mê phá chấp triển tâm linh  
 
2) 09-08-92  

Hỏi: Dục do đâu mà có?  
 
TL: Thưa dục do nguyên lý thành tựu của trược khí hình thành, qui hội thành giềng mối tình yêu ở 
nhơn gian, tạo ra ích kỷ và ác ý, tưởng lầm là mình đã đạt thành, cuối cùng của nó là rước khổ vào 
tâm lẫn thân, hướng hạ tranh chấp và làm mất quân bình điện năng khối óc mà không hay, chỉ biết 
tiêu hao và thích thú trong giây phút tạm bợ mà thôi, trí không khai tâm không triển, lẩn quẩn 
trong vòng mê chấp mà không hay. Ngược lại người tu thì được tận hưởng nguyên năng thanh khí 
của Trời Ðất ân ban, tâm hồn tươi đẹp hướng về con đường giải thoát của tâm linh phần hồn  
 
                   Kệ:  
Qui y Phật Pháp lý sanh tồn  
Cứu giúp thương yêu giải ác ôn  
Qui hội chơn tình Trời độ phước  
Phóng thâu dễ dãi rõ phần hồn  
 
3) 10-08-92  

Hỏi: Phát nguyện tu hành tâm tư nhẹ nhõm là sao?  
 
TL: Thưa phát tâm hướng về chư Phật chư Tiên thì tâm thân được nhẹ nhõm là vì điện năng của 
toàn thân hướng về thanh nhẹ giải thoát thì tâm và thân sẽ không còn ý dục nặng nề tạo động nữa.  
 
4) Hỏi: Cõi Phật Tiên là cõi nào?  
 
TL: Thưa cõi Phật Tiên là cõi siêu thoát, không lời và tiếng động, tức là định mới ngộ, muốn tiến 
tới giới nhẹ vô cùng, thì phải định thì mới đến được. Cho nên người tu Vô Vi có pháp khứ trược 
lưu thanh, nhiên hậu mới định được, tức là trong mê có tỉnh, thì mới thức, cũng là một kỳ công thì 
mới thành đạt.  
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5) Hỏi: Ở trên đời này có pháp tu chứng ngộ tức khắc thì sao?  
 
TL: Thưa ngộ tức khắc là điều không có thể đạt được đối với người tu thực hành, còn đối với 
người đọc sách và lý luận vô trách nhiệm thì có thể nói chứng ngộ tức khắc được. Mỗi mỗi từ đời 
qua đạo đều phải thực hành cần mẫn nhiên hậu mới thành công  
 
                  Kệ:  
Từ đời qua đạo trở về không  
Thức tỉnh chơn tâm tự tiến tòng  
Qui hội chơn tình lòng thổn thức  
Về không thanh nhẹ một kỳ công  
 
6) 11-08-92  

Hỏi: Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo trên mặt đất khác nhau ra thế nào?  
 
TL: Thưa giữa người giàu và người nghèo có khác biệt nhau ở bề ngoài mà thôi, chứ kỳ thật ở bên 
trong thì duyên nghiệp như nhau, cọng hưởng luật công bằng của Trời Ðất, sanh ly tử biệt như 
nhau. Tâm làm thì thân phải chịu chẳng ai giúp ai được. Ðó là luật công bằng của Trời Ðất.  
Muốn phong phú về vật chất thì phải làm việc và phục vụ chúng sanh nhiều thì sẽ có vật chất 
nhiều. Còn người tu thiền thì phải thiền nhiều và tinh tấn thì mới có kết quả thanh nhẹ ở tương lai. 
Giàu nghèo như nhau, phải thực hiện một kỳ công nhiên hậu mới có kết quả, tâm hướng thượng 
giải thoát thì tâm sẽ luôn luôn được thanh nhẹ. Ở đời tiền nhiều tâm yên, nhưng luật công bằng của 
nó là thiện hay ác mà thôi.  
 
7) Hỏi: Làm sao biết được điều thiện hay ác?  
 
TL: Thưa thiện là tự biết tu sửa tâm thân là thiện, còn ác là phá hoại tâm thân, tưởng lầm là nhậu 
nhẹt chơi bời là kết quả tốt, phá hoại khối thần kinh và cơ tạng mà không hay. Ðua đòi mưu lược 
tràn đầy ác ý ô nhiễm tâm thân, mất đi linh khí căn bản của Trời Ðất, khó mà giải thoát, sống như 
con ma trên mặt đất, dù giàu hay nghèo cũng vậy đó thôi. Ngược lại người tu thì được phước nhiều 
hơn, có cơ hội tận hưởng linh khí của Trời Ðất, sau giờ công phu tham thiền nhập định, học hỏi 
triền miên nguyên lý sanh tồn của Trời Ðất  
 
                  Kệ:  
Phú quí thanh bần trí cảm minh  
Giải phân đời đạo cảnh duyên tình  
Minh tâm kiến tánh tùy cơ độ  
Thực hiện chơn tu rõ pháp trình  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

 

Quy Thức 

Hoa rừng chiếu diệu tâm can 

Thực hành đắc pháp cảm an cảm hòa 

Suối kia dẫn tiến thật thà 

Tình thương phục vụ mặn mà độ tha 

Gom về Qui Thức một nhà 

Tình ta tình họ chan hòa tình thương 

Càng tu cảm thức khai đường 

Tâm linh cởi mở gieo gương thực hành 

Dẹp phần lý luận đấu tranh 

Trở về chơn giác cùng anh em hòa 

Trở về chơn giác cùng anh em hòa 

Trở về chơn giác cùng anh em hòa 

 

Lương Sĩ Hằng 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Quán thông động loạn 
 
Manila, ngày 17 tháng 4 năm 1982 (tiếp theo và hết) 
 
Các bạn không thấy tiền bạc là chủ các bạn nhưng mà các bạn là chủ của tiền bạc! Thế gian tiền bạc là 
quan trọng! Rồi đến nổi ngũ hành các bạn cũng làm chủ! Chớ không phải các bạn lệ thuộc ngũ hành đâu 
mà các bạn sợ ma! Các bạn dọn mình cho đẹp, đánh phấn thoa son, mặc áo kiểu, nhưng mà lại sợ ma. Tại 
sao? Ðó là tại vì các bạn chưa quán thông được, chưa hiểu các bạn từ siêu nhiên đến, thì luôn luôn các bạn 
ở trong tăm tối, thì sự tăm tối sẽ uy hiếp các bạn và lấn áp tư tưởng của các bạn! Và khi các bạn hiểu là các 
bạn từ siêu nhiên mà đến thì các bạn bằng lòng trở về với siêu nhiên thì đâu còn sự tăm tối! 
 
Mà không còn sự tăm tối lấy gì phải sợ ngoại cảnh! Ma quỉ là cái gì? Là chung qui chúng ta tăm tối mà 
thôi! Nếu mà chúng ta sáng suốt đâu có cái gì kêu bằng ma quỉ! Hỏi ma quỉ muốn tiến hóa không? Muốn 
chứ! Loài người muốn tiến hóa! Cái gì muốn tiến hóa? Tâm linh của loài người! Thì ma quỉ nó cũng có 
tâm linh của nó chứ! Mà nếu chúng ta giữ phần tiến hóa của chúng ta và chúng ta không phá khuấy người 
khác, và chúng ta không nghi kỵ người khác, thì sự sáng suốt của chúng ta dồi dào và chúng ta sẽ ảnh 
hưởng. Sự tăm tối đến với chúng ta, chúng ta là thanh lọc liền, không để nó đàn áp nữa! 
 
Có phải cần phải tu học, cần phải trở về với sự quân bình của chính mình? Nếu các bạn ý thức được thì các 
bạn ngày đêm xét các bạn chưa quân bình! Còn chê bai còn giận hờn là chưa quân bình! Phải thương yêu, 
hòa đồng, phải thấy cái lỗi của chính mình trước! Cái lỗi đó là lỗi gì? Tiến hóa đó các bạn! Nếu mà các bạn 
chưa thấy sự sai lầm của các bạn thì không bao giờ các bạn tiến được! Cho nên người thế gian luôn luôn 
hiếu kỳ! Muốn biết chuyện này, biết chuyện kia, biết chuyện nọ! Nhưng mà đi đâu tìm cái biết đó! Chính 
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trong bạn có rồi, có sự sáng suốt, có sự thanh tịnh, mà các bạn không trở về với sự sáng suốt và sự thanh 
tịnh thì các bạn là người sợ chết! 
 
Cho nên người tu tại thế, đối với cái chuyện chết chóc chuyện tầm thường! Vì họ đến đây họ mượn cái thể 
xác qui tụ một điểm son của Thượng Ðế mà thôi! Ðể họ học! Họ chấp nhận sự giáo dục của Thượng Ðế 
bất cứ ở tình cảnh nào! Các bạn bị giết đi, nhưng mà tâm linh các bạn : đây là bài học, cảm ơn người đã 
giết tôi! Cảm ơn Thượng Ðế đã cho tôi tiến lên một bước nữa! Rất rõ rệt! Cho nên người tu học luôn luôn 
bị tai nạn! Vì người muốn đem sự thật cho tất cả mọi người nhưng mà sự tăm tối kia nó sẽ tấn công! 
Nhưng nó tấn công được cái gì? Tăm tối chỉ tấn công sự tăm tối mà thôi! Còn sự sáng suốt là vĩnh lưu của 
mọi cá nhân tu học! 
 
Cho nên chúng ta bất chấp và chúng ta chẳng phá hoại ai! Chúng ta biết thương yêu và khai thác những gì 
sẵn có, sự ngu muội của chính mình, để cống hiến cho tất cả mọi người! Ðó mới là đúng đường lối tu học! 
Ðừng cho ta là chánh và chê đó là tà! Chúng ta vỏn vẹn đọc cuốn sách, học mấy câu văn chương sự thành 
tích của người khác mà thôi! Chớ kỳ thật chưa thực hành, tâm thức chúng ta chưa thực hành! Tu mấy chục 
năm chưa có cái gì hết! Rồi tự phong chức cho mình, làm rối loạn tâm thần của chính mình mà thôi! Khi 
phong chức là giới hạn mức tiến! Và chúng ta sống hòa đồng vui vẻ thì các bạn thấy, các bạn sống trong 
bình đẳng vui vẻ, các bạn thấy các bạn không? Càng ngày càng ngu, càng ngày càng học thêm! 
 
Dù trình độ nào ở thế gian, các bạn mà chịu tu trở về với thanh tịnh các bạn thấy càng ngu! Càng chưa 
thanh tịnh, thì các bạn cần học thêm không? Lúc các bạn học thêm thì các bạn tiến thêm! Mà xung quanh 
các bạn đâu có ghét các bạn! Vì các bạn người chịu học, ai cũng thương, ai cũng giáo dục, ai cũng giúp đỡ, 
ai cũng xây dựng, ai cũng vì bạn! Hỏi cái an ninh của Tình thương có giá trị không các bạn? Chúng ta đã 
nguyện làm một chiến sĩ của Thượng Ðế, sẽ gánh vác và chịu đựng! Ngày nay ngài kêu con phải chết như 
vậy để lưu lại lịch sử tại thế, thì con phải làm! Vì chúng ta trung thành với Ngài để tiến thân, xây dựng một 
cơ đồ lớn rộng cả càn khôn vũ trụ để cho nhân loại tương lai được đạt tới cảnh siêu văn minh! 
 
Tại sao chúng ta có hạnh hi sinh không chịu hi sinh? Phải hi sinh để chúng ta tiến! Con thú đã từng hi sinh 
cho chúng ta, cọng rau đã từng hi sinh cho chúng ta! Và chúng ta đã tập trung những phối hợp đó và tâm 
thức chúng ta không hi sinh thì chúng ta thật sự là người có tội đối với vạn linh đã vì ta! Cho nên những 
chuyện gì xảy đến cho các bạn, các bạn đừng sợ và đừng đổ thừa! Các bạn chỉ thầm làm thinh, cảm ơn 
Thượng Ðế! Thượng Ðế cho con học bài này, con phải học và con cố gắng học và con chẳng cầu xin cho 
con qua bây giờ! Càng học dài dài thì dũng chí của con càng dầy đậm hơn, càng mạnh hơn, càng sáng suốt 
hơn! Cho nên phải chấp nhận, phải học, nếu không học thì không bao giờ tiến! 
 
Cho nên tôi đã cắt nghĩa, chính bản thân tôi đã học rất nhiều, nơi các bạn và chính các bạn đã giáo dục tôi 
vô cùng, trên khắp các nơi, mọi người đều giáo dục tôi! Thành khẩn cảm ơn các bạn! Tôi đã từng nói rằng 
thâu đêm nhiều khi tôi còn quỳ lạy các bạn và cảm ơn các bạn! Những người nào khích động tôi, giáo dục 
tôi càng nhiều tôi càng mang ơn! Và tôi càng phải học! Rồi cái ơn đó tôi phải ráng tu nhiều hơn tôi mới trả 
ơn được! Nếu tôi không tu, không vì mọi người tôi không trả ơn cho các bạn! 
 
Cho nên các bạn hiểu điều này, ngày hôm nay tôi vẫn đã và đang học trên hành trình như các bạn chứ tôi 
không phải có địa vị cao hơn các bạn và không xưng danh giỏi hơn các bạn! Tôi là người ngu muội, khai 
thác sự ngu muội của chính tôi, để cống hiến cho các bạn! Cho nên hằng tuần có lời nói của tôi! Vì mỗi 
tuần tôi đều kiểm điểm qua sự tu học của tôi! Chứng minh đời lẫn đạo và để cho các bạn thấy sự thật là gì? 
Giá trị vô cùng nằm  đâu, thanh tịnh là gì? Ðộng loạn là gì, quán thông là gì? 
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Ðó cho nên chúng ta lại có cơ hội học thêm nữa! Cho nên hôm nay tôi rất vui vẻ để đón tiếp các bạn nơi 
đây! Dù không gặp tôi nhưng mà âm thinh tôi vẫn truyền cảm và chúng ta trong tâm thức mọi người chúng 
ta, vừa nghe vừa trao đổi, có câu hỏi và có câu trả lời! Cho nên chúng ta vẫn vui trong vườn hạnh của 
Thượng Ðế, ôm lấy nhau, thương yêu mãi mãi, dù có mặt hay không có mặt! Hạnh hi sinh chúng ta phải 
vun bồi đến cao độ! Ngày nay chúng ta còn sự hiện diện của thể xác tại thế, nhưng mà ngày mai thể xác 
này sẽ bị hủy hoại bởi một cái tình cảnh nào đó, thì chúng ta phải nhớ nhung, nhớ nhung trong xây dựng để 
tiến hóa! Rốt cuộc sự cứu cánh, sự nhẹ là đi lên trên và sự nặng thì ở dưới! Rõ ràng như ban ngày, cố gắng 
đi các bạn ơi! Chúng ta đồng thiền đồng tiến! Vui trong tâm thức ta, ta hiểu ta, ta tìm ta và ta giải tỏa 
những sự mê chấp của chính ta! 
 
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./. 
 
 

Báo Cáo về quỹ chăm lo sức khỏe bà Tám 
Tiếp theo báo cáo ngày 15/8/2018 chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng của bạn đạo khắp 
nơi như sau: 
 
    Date  Tên        USD$  CAD$  
24/8/2018 De Van Duong (CA)   500   

  Hong Duc Nguyen (Ca)   500   

31/8/2018 Nguyen V Khiem (On)     528 

2/9/2018 Tiet Doa Nhi (Ca)     130 

  Luong Kitty (Ca)     130 

  Siu Yuet Fun      390 

 6/9/2018 Lam Van Bon (Mtl)     400 

 Vo danh (CA)  500  

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

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37, năm 2018 
“Nhìn Xa” 

Hyatt Regency Montréal, Canada 
Từ 13 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2018 

06.09.2018 
Kính thưa quý bạn đạo, 
  
Nếu có sự thay đổi về máy bay 
 Xin quý bạn sử dụng email hoặc text cho Ban Vận chuyển 
 
Xin quý bạn đạo lưu ý các điểm sau đây: 

1) Đón tại Phi Trường Montreal Pierre-Elliott-Trudeau International Airport  (Code: 
YUL): 
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Sau khi qua thủ tục nhập cảnh vào Canada, xin quý bạn ra cổng EXIT, và đến thẳng nhà 
hàng SUBWAY, nơi đó sẽ có Ban Chuyển Vận (BCV) đón tiếp quý bạn. Nếu chưa thấy 
BCV, xin quý bạn cứ tiếp tục chờ tại điểm hẹn này, để BCV không phải tìm kiếm hoặc 
lo lắng cho quý bạn. 
Vì nhân lực giới hạn, BCV chỉ đưa đón bạn đạo có ghi danh Đại Hội từ phi trường YUL 
về khách sạn Hyatt. Quý bạn đến ga xe lửa hay trạm buýt xin vui lòng tự túc. Những 
ngày đón từ phi trường về Hyatt: 11, 12 và 13 tháng 9. Những ngày đưa từ Hyatt 
ra phi trường: 17 và 18 tháng 9. 
Số điện thoại liên lạc :   
Anh Phan Cao Thăng: +1-514-885-1858 (có thể dùng Viber) 
Anh Hào: +1-514-402-7391 (chỉ nhận phone thôi) 
Sau đây là bản đồ phi trường và điểm hẹn nhà hàng SUBWAY: 

 
 
2) Di chuyển tự túc: 

Hiện nay, thành phố Montréal có rất nhiều nơi đang sửa đường và kẹt xe. Trước khi vào 
thành phố, xin quý bạn cài sẳn “Google Maps” trong điện thoại smartphone, và sử dụng 
“Google Maps” vì software này có thể cho biết những con đường khác để tránh bớt kẹt 
xe hoặc những nơi đang sửa đường. Loại máy GPS cài trong xe hơi không chính xác 
bằng Google Maps. 

3) Parking tại Khách Sạn Hyatt 

• Parking trong khách sạn: Giá tiền VALET PARKING: 32 CAD một ngày, không giới 
hạn ra vô nhiều lần, và không phải tự parking, có nhân viên khách sạn phục vụ. 
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Xin lưu ý: Ngày 13.09.2018, Khách sạn có rất nhiều khách. Nếu không còn chỗ parking, 
xin quý bạn sử dụng parking của Shopping Center. 

• Parking tại Shopping Center kế cận -  “Complexe Des Jardins”:  

Self-parking (parking tự túc): Giá tiền : 21 CAD từ thứ hai đến thứ sáu giá ban ngày từ 4 
giờ sáng đến 15:30 chiều, giá ban đêm: 12 CAD từ 15:30 chiều đến 4 giờ sáng ngày 
hôm sau. 
Giá đặc biệt cho cuối tuần: 
Ngày thứ bảy, và ngày chủ nhật (tính đến 4 giờ sáng thứ hai): 12 CAD một ngày. Tuy 
nhiên, quý bạn chỉ có quyền ra vô một lần duy nhất khi mua vé parking tại Complexe 
Des Jardins. 
 

4) Linh tinh khác 
 
Thời tiết dự báo trong thời gian đại hội: 
Nóng nhất là 26oC hay 79oF lạnh nhất là 12oC hay 53oF 
Có thể mưa 30% 
 
Wifi 
Trong Hotel , trong Complexe Desjardins Hoặc đi ngoài đường khu Quartier des 
spectacles (MTLWIFI) nơi chúng ta làm Đại Hội hay trong metro  khu Downtown đều 
có Free Wifi 
Ngoài Phi trường co free wifi 60 phút nhưng khi chung ta hết 60 phút co thể log vào lại 
sau khi xem quảng cáo 
 

Thành thật cảm ơn quý bạn, và xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội “Nhìn Xa” vào tháng 9. 
Kính thư, 
Ban Ghi Danh 
 

BẠN ĐẠO VIẾT 
Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ, September 7-2018 

 
 

“ Bên Tách Cà Phê  Sáng “ 

 
Bữa ĂnTrưa Với Thượng Đế 

( Lunch With GOD ) 
 

Bạn hiền thân mến , 
 
      Duyên lành tái ngộ, lần này tôi sẽ đưa bạn đạo cùng nhau đi ăn trưa với Thượng Đế nhe . 
      Nhưng trước hết mình cũng nên dùng một tách cà phê sáng đi ,cho sảng khoái vui tươi một ngày mới 
.Bây giờ giới nữ cũng thích uống cà phê nhiều hơn.Bởi vì ngày nay theo khám phá mới,cà phê giúp ích rất 
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nhiều cho sức khỏe .Tôi vừa khám phá ra một công thức mới cho tách cà phê của quý bạn .Để cà phê được 
thơm ngon hơn ,bạn có thể thêm vào một tí bột quế . Quế được xem như chất chống oxy hóa,chống viêm 
,chống nhiễm trùng trong cơ thể .Đặc biệt hơn quế làm giảm đường huyết,giảm cân ,hạn chế lượng axit béo 
tích tụ trong cơ thể .Nói tóm lại ,tách cà phê với bột quế, bạn sẽ thích thú hơn qua mùi vị và sự ích lợi của 
nó . 
     Sau khi tỉnh táo qua tách cà phê ,Chúng ta lên đường đi gặp Thượng Đế .Trên con đường đi ,quý bạn 
cho phép tôi được ghé một vài chỗ cho vui nhé . 
       
     Gần đến ngày Đại Hội Vô Vi,mà Đức Thầy gọi là Tết Vô Vi .Tôi thấy  nôn nao  trong lòng ,rất vui và 
mong cho mau đến ngày để gặp lại quý bạn đạo thân thương . 
     Mười năm về trước ,năm 2008,chúng ta đã có Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ thứ 27 “ Viễn Tiến “,cũng 
được tổ chức ngay tại khách sạn này .Khách sạn này nay đã được tân trang đẹp đẻ hơn,tiện nghi hơn,rộng 
lớn hơn . 
     Đại Hội Vô Vi Quốc Tế năm nay là kỳ thứ 37 “ Nhìn Xa “ .Tôi thấy “ Viễn Tiến “ và “ Nhìn Xa “giống 
như anh em sinh đôi .Việc này để bạn đạo tự nhìn thêm nhe . 
     Trong kỳ Đại Hội “ Viễn Tiến “2008,tôi làm việc trong Ban Trật Tự,nên có nhiều cơ hội được gặp Đức 
Thầy .Có một bạn đạo ở VA nhờ tôi xin phép Đức Thầy xuống tóc .Tôi gặp Đức Thầy và xin phép ,Đức 
Thầy đồng ý và bảo tôi gặp anh Dominique sắp xếp thời giờ .Trưa ngày hôm sau ,anh Dominique gặp tôi 
và cho biết giờ để gặp Đức Thầy .Tôi bèn dẫn bạn đạo đó vào gặp Đức Thầy để xuống tóc .Sức khỏe Đức 
Thầy hơi mệt ,lòng từ bi quá lớn ,đôi mắt dịu hiền từ từ xuống vài lọn tóc ,gởi gấm đôi lời tâm huyết : 
Xuống tóc là phải nhiệt lòng lo tu,và không bao giờ để tóc lại .Bạn đạo đó òa lên khóc ,tôi cũng cầm lòng 
không được .Cám ơn Đức Thầy vô cùng . Và cũng cám ơn người bạn tốt của tôi : anh Dominique . 
      Ngày kế tiếp .Sau giấc ngủ trưa,anh Dominique đưa Đức Thầy đi dạo và có tôi cùng đi theo .Khách sạn 
nối liền với trung tâm thương mại rất lơn .Anh Dominique thân với tôi ,vã lại anh là người được tôi luyện 
trong môi trường văn mình Pháp quốc ,nên anh rất lịch sự và tử tế .Anh để tôi thoải mái trò chuyện với 
Đức Thầy .Đi được một đổi ,Đức Thầy mệt ,ngồi xuống trên cái ghế  một bàn ăn vắng khách của quán ăn 
bên đường trong trung tâm thương mại .Một lần nữa anh Dominique lịch sự để tôi ngồi với Đức Thầy tâm 
sự,anh đi đâu đó một chốt lát .Quá tuyệt vời ,tôi trò chuyện với Đức Thầy quá đã .Bao thắc mắc ,bao tâm 
sự ,tôi bầy tỏ tận tình với Đức Thầy . 
      Cám ơn Dominique ,người bạn tốt của tôi . 
      Mới đây mà đã 10 năm .Mặc dầu trong thời gian Đức Thầy thọ binh ở Canada,tôi cũng nhiều lần qua 
thăm .Nhưng sau khi Đức Thầy quá vãng ,tôi chưa có dịp qua thăm lại Canada .Một thời gian khá xa mà 
cũng lại quá gần ,bởi vì chỉ vài ngày nữa thôi là tôi lại tái ngộ Canada . 

 
Nhìn xa hiểu rộng trí khai màn, 
Tận độ chơn hồn cảm thấy an , 
Không có có không tùy ý thức, 

Thành Tâm phát triển chẳng phân bàn . 
Vĩ Kiên 

 
Gần đến giờ ăn trưa ,tạm chia tay anh Dominique ,tôi rất quý anh và nhớ đến anh .Rất mong có dịp gần đây 
được gặp lại anh chị Dominique và Ngũ Long Công Chúa .Đường đời vạn nẽo ,nhưng Thầy Tổ lúc nào 
cũng mong gặp lại con cái của quý Ngài . 
 
      Bạn hiền thân mến, 
      Bây giờ là gần đến nơi ăn trưa rồi .Đây là một công viên đầy hoa thơm cỏ lạ .Cây cối tốt tươi,rợp bóng 
mát và những tia sáng thật đẹp đang xuyên qua một dãy hàng cây xanh ,một khung cảnh đẹp tuyệt vời .Tôi 
xin giới thiệu quý bạn với Thượng Đế và chúng ta cùng ăn trưa với Ngài nhé . 
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Bữa ĂnTrưa Với Thượng Đế - Lunch With GOD. 

Con đã ăn trưa với Thượng đế mẹ à. Mẹ biết không,  
Người có nụ cười đẹp nhất mà con từng thấy! 

 
      Có một cậu bé muốn gặp Thượng đế. Cậu biết rằng phải đi cả một quãng đường rất dài mới 
có thể đến được nơi ở của Người, nên gói ghém mang theo bên mình những chiếc bánh Twinkie 
và cả sáu hộp nước trái cây, rồi bắt đầu cuộc hành trình. 
 
      Khi đi qua được khoảng ba dãy phố, cậu gặp một bà lão. Bà đang ngồi trong công viên, 
chăm chú nhìn lũ bồ câu. Cậu bé ngồi xuống cạnh bà và mở túi xách của mình ra. Cậu định 
uống một hộp nước trái cây, nhưng chợt để ý thấy bà lão có vẻ đói, nên không ngần ngại mời bà 
một chiếc bánh. 
      Bà cảm ơn, cầm lấy bánh và mỉm cười với cậu. Nụ cười của bà tươi tắn đến nỗi cậu bé 
muốn trông thấy một lần nữa, thế nên cậu mời bà một hộp nước trái cây. Bà lại cười với cậu. 
Cậu bé cảm thấy rất vui sướng! 
      Họ ngồi đó cả buổi chiều, ăn bánh và mỉm cười với nhau, họ không cần nói với nhau một lời 
nào. Khi trời bắt đầu tối, cậu bé cảm thấy mệt nên đứng dậy ra về. Đi được vài bước, cậu quay 
trở lại, chạy đến bên bà và ôm bà. Bà cười với cậu - một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được 
thấy. 
      Không lâu sau, khi trở về nhà, mẹ cậu rất đỗi ngạc nhiên vì nét mặt tươi tắn hân hoan của 
cậu. 
      Mẹ cậu hỏi: "Hôm nay có chuyện gì mà trông con vui thế?". Cậu trả lời: "Con đã ăn trưa với 
Thượng đế mẹ à!" trước khi mẹ cậu kịp nói, cậu lại tiếp: "Mẹ biết không, Người có nụ cười đẹp 
nhất mà con từng thấy!". 
      Trong khi đó, bà lão cũng về tới nhà, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Con trai bà lấy làm ngạc 
nhiên trước niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt bà: "Mẹ ơi, hôm nay có chuyện gì khiến 
mẹ vui đến thế?" 
      Bà đáp: "Mẹ ăn bánh Twinkie trong công viên với Thượng đế." trước khi con trai bà kịp nói, 
bà lại tiếp: "Con biết không, Người còn bé hơn là mẹ nghĩ cơ đấy!" 
      Thông thường chúng ta không xem trọng giá trị của một cái vỗ về, một nụ cười, một lời nói 
tử tế, một lời khen chân thành hoặc một sự quan tâm nhỏ nhặt nhất. Tất cả chúng đều có một 
sức mạnh tiềm tàng để biến chuyển đời sống chúng ta.  
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Hãy luôn trân trọng những ai đã, đang và sẽ đi qua đời bạn    

Mint 

(Dịch từ Mbstories)  

Bạn hiền thân mến , 

Chúng ta đã ăn trưa với Thượng Đế rồi nhé . Bây giờ chúng ta tạm chia tay để chuẩn bị hành trang 
qua Canada gặp Đức Thầy .Tôi chắc chắn là những ngày thật vui đang chờ đợi chúng ta .Tay bắt 
mặt mừng ,trò chuyện quên ăn .Nhưng phải nhớ uống cà phê Canada .Cà phê Canada có thể sẽ 
ngon hơn cà phê Pháp đó  . 

Hẹn gặp lại quý bạn bên tách cà phê sáng khác . 

      Chân thành kính chúc quý bạn : 
      Thân Tâm An Lạc 
      Tu Hành Tinh Tấn 
      Vạn Sự Cát Tường 
 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Vạn Vật Thái Bình 
 
Kính Bái 
Võ Quang 
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THÔNG BÁO  
BAN TRẬT TỰ và HƯỚNG DẪN 

 
 
Quý bạn tham gia Ban Trật Tự và Hướng Dẫn có thể liên lạc với nhau qua địa chỉ dưới đây,để biết giờ và 
nơi sinh hoạt . 

- Email : voviwashingtondc@yahoo.com 
- Phone VIBER : 443-831-5663  ( Võ Quang ) 

 
THƠ BẠN ĐẠO 

 

Pháp Thủy 
 
 
Chữ Khứ 去 hội chung bộ Thủy 水 này 
Hóa thành chữ Pháp 法 nhiệm-mầu thay : 
Nước đâu nhỏ giọt Huyền-Quang Khiếu… 
Sữa Mẹ nào ban dưỡng Thánh-Thai !  
 
Cam-Lộ thiêng-liêng Pháp-Thủy đây, 
Muôn vàn biến-hóa cứu trần-ai… 
Bao-la bể khổ Quán-Âm độ 
Nhành liễu tịnh-bình phất nhẹ tay. 
 
Thủy-Điễn tương-giao Pháp-Thủy thành : 
Ai người Cư-Sĩ dụng tâm hành 
Từng phen trải-nghiệm qua tu chứng 
Pháp-Thủy nhiệm-mầu Giọt Điễn Thanh… 
 
 
 
Provence, ngày 15-06-2018. 
Kính bút, 
Trịnh Quang Thắng. 

 


