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` 
Số 1283  9 tháng 2 năm 2020 

 
 
 
 

Mục Bé Tám 1993 
 

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) Khi Bé rời khỏi bạn đạo thì mọi người lục đục tại sao? 
2) Những người tu thiền có kết quả về tâm linh ai ai cũng muốn cống hiến một điều gì tốt 
đẹp và hữu ích cho đồng loại tại sao? 
3) Hôm nay Bé phải xa bạn đạo xứ nóng về xứ tuyết lạnh, Bé sẽ làm việc nhiều hơn xứ 
nóng, Bé nghĩ sao về việc nầy. 
4) Tâm thức của con người đang phát triển đến đâu? 
5) Lúc nầy thay Bé rất khoẻ và lúc nào cũng dấn thân giúp đỡ bạn đạo tại sao? 
6) Tại sao Bé thích mọi người chịu thanh lọc và tu thiền? 
7) Con đường duyên nghiệp bắt buộc mọi người phải tuân theo là sao? 

Thanh Tịnh 
 

Giải mê phá chấp thành thanh tịnh 
Quí tưởng Trời cao tự cứu mình 
Thành tâm tu luyện trí đẹp xinh 
Thực hành tự thức tự cứu mình 

 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1)15-11-93 
Hỏi: Khi Bé rời khỏi bạn đạo thì mọi người lục đục tại sao? 
 
Ðáp: Khi Bé rời khỏi bạn đạo thì mọi người lục đục, tại vì mọi người đều muốn tạo điều 
kiện tốt hơn giữa bạn đạo và Thầy, cũng nằm trong tình thương yêu và xây dựng có vậy 
tương lai hội vô Vi sẽ được chấn chỉnh tốt hơn. 
 
             Kệ: 
Chấn chỉnh thơm tho tránh giận hờn 
Bình tâm học hỏi lại ghi ơn 
Thực hành tâm đạo thanh tâm độ 
Mở rộng đường tu cứu tha nhơn 
 
2) 16-11-93 
Hỏi: Những người tu thiền có kết quả về tâm linh ai ai cũng muốn cống hiến một điều 
gì tốt đẹp và hữu ích cho đồng loại tại sao? 
 
Ðáp: Thưa óc thanh tịnh của con người ai ai cũng muốn cống hiến khả năng đạt được của 
chính mình cho vạn linh đồng hưởng, áp dụng tất cả phương tiện khai triển của khối óc 
mà thực hành, trong lý thuyết minh giác của người. 
 
                  Kệ: 
Óc thanh phát triển sống vui tươi 
Cọng hưởng chung vui chiếu độ người 
Thanh nhẹ từ quang đều phát triển 
Thiêng liêng hoà hợp với con người 
 
3) 17-11-93 
Hỏi: Hôm nay Bé phải xa bạn đạo xứ nóng về xứ tuyết lạnh, Bé sẽ làm việc nhiều hơn 
xứ nóng, Bé nghĩ sao về việc nầy. 
 
Ðáp: Thưa Bé có làm việc ở xứ nóng lạnh cũng vậy thôi, tình thương của bạn đạo mới 
hay cũ cũng có cơ hội hâm nóng tình thương và đạo đức giữa Trời Ðất và người lúc nào 
cũng sống động trong sự hòa tiến. 
 
                  Kệ: 
Tham thiền nhập định tạo thân yên 
Cảm giác tu tâm giải nổi phiền 
Phát triển tâm lành Trời độ thức 
Tu tâm sửa tánh sống an yên 
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4) 18-11-93 
Hỏi: Tâm thức của con người đang phát triển đến đâu? 
 
Ðáp: Thưa con người của thời đại, đang chạy theo đà tiến hóa của vật chất. Ngược lại 
người tu thì đang chán ngán sự kích động của thiên cơ lại càng chăm chú tu thiền hơn, 
tâm thân bớt bận rộn hơn người chạy theo vật chất, cuối cùng của nó, tình tiền duyên 
nghiệp đều hư ảo và chẳng đi đến đâu cả, chỉ có tu thì mới thuận chiều tiến hóa hơn. 
 
                 Kệ: 
Chuyên tu lại giải qui hườn tiến 
Chẳng có thở than chẳng cảm phiền 
Qui hội chơn hồn tăng thức giác 
Xuất hồn tiến hóa tự mình xuyên 
 
5) 19-11-93 
Hỏi: Lúc nầy thay Bé rất khoẻ và lúc nào cũng dấn thân giúp đỡ bạn đạo tại sao? 
 
Ðáp: Thưa Bé đến tuổi nầy vẫn khoẻ mạnh và cảm thấy phải quí yêu tất cả mọi người 
đúng theo đường lối phát tâm của Bé đã phát đại nguyện tử vì đạo, thì Bé không có gì câu 
nệ đối với bạn đạo cũng như người đời, Bé phải dâng hiến những kinh nghiệm mà Bé đã 
và đang đạt được trước khi Bé rời khỏi mảnh đất phù sanh nầy. 
 
               Kệ: 
Dấn thân nhịn nhục cảm vui thay 
Tâm đạo trường đời sống dở hay 
Phản lão hườn đồng xác biến đổi 
Chẳng còn dâm dục cảm hay hay 
 
6) 20-11-93 
Hỏi: Tại sao Bé thích mọi người chịu thanh lọc và tu thiền? 
 
Ðáp: Thưa những gì lợi ích cho phần hồn và thể xác của nhân sinh thì Bé đều thích cả, 
thanh lọc hữu ích cho cơ tạng, thiền hữu ích cho tâm linh phần hồn, xã hội loài người rất 
cần người mạnh khỏe phục vụ chúng sanh, trí óc lành mạnh sẽ làm được những điều lành 
mạnh. 
 
                Kệ: 
Tu tâm dưỡng tánh sẽ đạt thành 
Kiếp kiếp luân lưu triển giới thanh 
Tâm đẹp tánh hiền năng cứu độ 
An vui thanh nhẹ tiến hành nhanh 
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7) 21-11-93 
Hỏi: Con đường duyên nghiệp bắt buộc mọi người phải tuân theo là sao? 
 

Ðáp: Thưa phần hồn giáng lâm cư ngụ trong xác phàm, bắt buộc phải bám víu theo sự 
kích động và phản động của cơ thể, cho nên tâm thức lu mờ, không nhìn thấy rõ hậu quả 
của mọi sự việc chính mình ham muốn, cuối cùng cũng phải học dũng thăng hoa, chỉ có 
tu buông bỏ chuyện đời thì mới giải quyết được mọi sự việc đã lầm than, lui về lãnh vực 
thanh tịnh tu hành tiến hóa, ngỡ ra chính mình tạo khổ cho mình mà thôi. 
 

                 Kệ: 
Cuộc đời lôi cuốn thả trôi sông 
Liều mạng không tu sống tham động 
Tạo khổ phiền tâm trong khổ cảnh 
Ði đi lại lại cũng lòng vòng 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Hẹn hò 

 

Hẹn hò nhiều kiếp duyên may, 

Ngày nay tái ngộ đổi thay thế tình. 

Thực hành tự giác tự minh, 

Hai mình là một, hành trình quang khai. 

Thân tâm học hỏi học hoài, 

Cơm Trời hai buổi sửa sai tiến dần. 

Anh em dự cuộc góp phần, 

Sửa mình tiến hóa, cao tầng tự đi. 

Chẳng còn nuôi dưỡng sân si, 

Hòa đồng thức giác, an vi độ đời. 

Cùng chung sinh hoạt chẳng rời, 

Quy y Phật Pháp, nhớ Trời mà tu. 

Tự mình thức giác giải mù, 

Về nơi thanh tịnh an du phần hồn. 

Càn Khôn vũ trụ sanh tồn, 

Hẹn nhau tái ngộ giữ hồn lo tu. 

 

Lương Sĩ Hằng. 

14-06-1994 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Ðoạn đường tu học 
 
Montréal, ngày 29/5/1983(tiếp theo) 
 
Có người tu thấy nhẹ rồi muốn bạn đạo nhẹ, rồi cũng mời bạn đạo đi tới hội họp này kia kia nọ, 
một phần để nghiên cứu luồng điển mình có thể truyền cảm cho đối phương được không ! Cái đó 
cũng là một bài học tốt! Cho nên mọi trạng thái đang phát triển của nhân sinh, Vô Vi không phải 
vô ngồi nắm cái pháp này là vô vi! Không phải! Cái pháp của các bạn đang có trong gia đình, 
đang khổ, đang hành hạ bạn trong tâm cang, đang nhồi quả mà các bạn thức tâm và nắm được cái 
chìa khóa đó để tiến tới cũng là vô vi! 
 
Tâm thức mà biết xây dựng, cái hạnh kiểm mình càng ngày càng tốt, càng cởi mở, càng thanh 
tao! Ðó! Mình mới là một người học giả của vô vi trong chu trình tiến hóa! Cho nênchúng ta 
thấy rõ, cái cõi thế gian hành động cho chúng ta thấy : chúng ta có một bộ xương,có mớ gân, có 
chút nước, chút hơi ấm hơi lạnh, chút thịt, mà đi đứng rần rần! Hỏi chứ ai điều khiển? Cái hồn 
điều khiển! Sự sáng suốt, sự sáng suốt đang điều khiển cái xác, chứ đâu phải cái xác gồ ghề này 
mà hù người ta được! Như đối với người tu thanh nhẹ, người ta dòm súng ống đâu có nghĩa lý 
gì! Vì họ đâu có chết mà họ sợ bị bắn! 
 
Cho nên chúng ta người thế gian, còn yếu hèn. Còn mang cái xác thịt này là còn yếu hèn! Mà 
chúng ta bây giờ tu, biết về điển, biết về ý chí, phải vun bồi cái ý chí đi lên! Mà càng vun bồi ý 
chí đi lên thì càng thấy chúng ta đi trên con đường thoát tục! Mà muốn thoát tục thì càng ngày 
càng đụng vào mê chấp và phá mê phá chấp mới tiến được! 
 
Cho nên luôn luôn nó có trật tự! Cõi thiêng liêng cũng có trật tự, mà cõi thế gian này cũng có trật 
tự! Cái hữu hình, cái hữu vi và vô vi nó luôn luôn gắn liền với nhau trong chu trình tiến hóa! Cho 
nên chúng ta thấy những cái huyền diệu đã khai mở trong tâm thức của chúng ta! Từ hoàn cảnh 
đau khổ, từ hoàn cảnh không thể tiến triển được, ngày nay tôi lại có một cái hoàn cảnh nhẹ hơn! 
Chúng ta mới thấy rằng cái sự siêu diệu do tâm linh chúng ta chịu tiến chúng ta mới có! Nếu tâm 
linh chúng ta  khng chịu tiến thì không bao giờ chúng ta có! 
 
Cho nên người tu phải cẩn thận từ ly từ tí và thấy rõ sự hành động của chúng ta và mỗi ngày phải 
biết phê phán hành động của chúng ta! Ðừng làm cái lối và chúng ta thấy có phần sáng suốt thì 
chúng ta có cái hành động như lừa thầy phản bạn! Cái đó là cái nguy hiểm nhứt! Ðại đa số người 
tu ở thế gian được một chút nhóe sáng là tưởng cao hơn ông Thầy! 
 
Vì những sự bí quyết của vô vi là vô cùng! Mà cái chuyện trao thức đó là tâm tâ tương ứng! 
Chưa được cơ hội nắm thì phải hành để đi đến! Chứ đừng cho đó là đủ! Khi mà các bạn cho đó 
là đủ thì các bạn sẽ bị xâm chiếm ngay bởi những tư tưởng xấu! Rồi nó sẽ đè bẹp mức tiến sẵn 
có của chính bạn! 
 
Cho nên chúng ta phải mở. Cho nên tôi tu tới ngày nay không phải nói tôi tu lâu hơn các bạn là 
tôi giỏi hơn các bạn Nhưng mà tôi thấy nghĩa là hằng ngày hàng đêm tôi phải học nữa, phải học 
hoài, học mãi, học của tất cả. Những cái gì chúng ta chưa biết là chúng ta vẫn còn trong sự tăm 
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tối! Mà chúng ta cố gắng học rồi thì chúng ta sẽ đi đến! Những cái con người tu, nó không phải 
dễ mà xưng tôi tu! Tôi đã giải tỏa được những cái ô trược sẵn có của chính tôi! Mà cái ô trược 
nằm ỡ đâu? Nằm trong tâm thức của chính tôi! Tôi còn eo hẹp, tôi còn ghen ghét, tôi còn chưa 
cởi mở! Ðó là sự tăm tối! Tôi quyết định, tôi nhứt quyết không cho nó bám vào đó nữa! Và tôi sẽ 
mở cho cái tâm thức tôi càng ngày càng bừng sáng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ! Thì lúc đó 
tôi mới thật sự là một sinh viên của một trường Ðại Học của cả càn khôn vũ trụ! Tôi phải học! 
Tôi phải dự khóa, tôi phải vào lớp! Tôi phải trả bài! Thì tôi mới thấy tôi tiến! Chứ đừng có lâm 
vào cái chấp! 
 
Cho nên các bạn tu vô vi mà bị này bị kia một chút nói ồ chấp vô vi, tôi không hành nữa! Không 
hành nữa thì các bạn đứng đó ! Vì cái phương pháp khử trược lưu thanh là để cho các bạn tự gọt 
rửa và càng ngày càng đi tới thanh nhẹ! Càng ngày càng nhỏ nhẹ hơn chớ không có nặng hơn! 
Mà nếu các bạn nói ồ cái đó không hay, theo tôi bỏ là rồi! Các bạn sẽ gồ ghề hơn! Cái tánh các 
bạn nó phải lớn hơn, phải bành trướng hơn! Ta đây phải bảo vệ thì tự nhiên cái bảo vệ ta đâu có 
bảo vệ được! Tôi đã nói cái khả năng và cái thể xác của các bạn hiện tại đâu phải các bạn mà bạn 
bảo vệ! Của Thượng Ðế chứ! Nếu của bạn thì bạn có thể triển hạn sự sống rồi! Nhưng đến ngày 
giờ kia các bạn phải ra đi! Nạn nó đến nó tìm bạn, rồi các bạn phải lâm nạn! Thấy rõ chưa? Cho 
nên chúng ta phải thấy điều này và chúng ta mới thức tâm và kiểm điểm lấy mình! Chúng ta đã 
có cái duyên lành được có cái pháp tự tu tự tiến là phải gánh vác! Phải cố gắng vun bồi sự sáng 
suốt và sự sáng suốt phải phục vụ cho chính tâm thức của chính mình! Mới gọt rửa, vun bồi háng 
ngày và làm tâm thức càng ngày càng sáng choang! Khai minh tâm thị! 
 
Lúc đó chúng ta mới thấy rõ, chúng ta thấy rõ cái đường đi nước bước mới tu được! Chớ không 
phải nói rằng, tôi muốn này, tôi muốn kía, tôi muốn nọ! Nhiều người trước kia đã thường nói với 
tôi rằng : Tôi muốn mà! Tôi muốn hòa tan với Thượng Ðế, tôi muốn tu theo Thượng Ðế mà một 
chút hi sinh không hi sinh nổi! Tiên học lễ hậu học văn! Mà lễ không có thì làm sao văn phát 
triển? Con người vô lễ, con người vô thức ! Ðó, ở trường đời nói :Tiên học lể hậu học văn! 
 
Cho nên bây giờ thời đại văn minh bây giờ, các bạn vô trường nó cũng đưa miếng giấy cho các 
bạn điền đầy đủ, đó là lễ đó! Thiếu một chữ nó không cho vô, nó không có cho các bạn vô lớp 
nào hết, phải điền đầy đủ! Ðó là lễ! Lễ là trật tự! Mà con người mất trật tự con người đó đâu có 
lễ! Thấy không? Nó không bao giờ cho vô lớp! Cho nên vô vi nó còn khó hơn! Cái lễ đó là trong 
thanh nhẹ chớ không phải cái lễ trình bày bằng giấy tờ nữa! Giấy tờ cũng là nặng trược ! 
 (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Ngũ hành 

Bạn Đạo : Bữa hôm qua Thầy nói là mấy cái thấy của con là tại vì con có duyên với Ngũ Hành 
Nhưng mà thưa Thầy, thực sự Ngũ Hành là gì, mà tại sao con có duyên với họ ? Có duyên từ lúc 
nào ? 

Đức Thầy :Ngũ Hành! cũng như trong cái chùa này đó, người ta thờ, thì cũng phải có người làm 
việc : Cô Năm, Cô Sáu, Cô Bảy, Cậu Ba, Cậu Tư, làm việc ! Thì khi mà mình ngồi đó, người ta 
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tới người ta cũng như vuốt ve chơi; thấy mình có, cái đầu có sáng mà ! Thì khi nó động mình, thì 
nó mới biến ra màu sắ ; mình thấy lâng lâng, tất cả trên Trời, thấy rõ ràng người này, người kia, 
người nọ; là cái duyên ! Đó là cái duyên! Con đã có căn bản tu từ trước, chớ không phải mới 
đây. Thì cái điển nó xuất ra, hai cái nó chạm, nó biến thành cái màu sắc. Cho nên, ở chùa nào 
cũng có các Cô, các Cậu làm việc hết! Cho nên, người ta có cái buổi cúng các Cô, các Cậu, chư 
vị ; kêu bằng “Chư Vị” đó!. Thì trong cái nhà nào cũng có ; cái nhà nào mà có cúng thường 
xuyên là nó phải có; mà chùa thì phải có; cái đó thì nhất định là phải có rồ ; vậy đó ! 

Thì con đã từ kiếp trước cũng có tu, bây giờ tiếp tục tu ; nhưng mà hướng ngoại nhiều hơn, thì 
người ta tới người ta động một cái, nó biến thể ! Thì cái màu đó không phải là màu thật : nó chỉ 
nhoáng qua, rồi hết; rồi muốn trở lại, không có! Cứ vậy đó ! Rồi lâu lâu được thấy một cái như 
vậy ! 

Mà về, siêng năng tu, nó lại khác: tu về trong nội thức, nó khác ! Mà cố gắng tu trong nội thức 
thì tướng tá đổi hết ! Dẹp cái vụ hướng ngoại mới tận độ chúng sanh…… 

(Vấn đạo Nhân Quả Cánh Cửa Vô Vi: 19/06/1989)  

 

Thông Báo về Video Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 –  
Hiểu Rộng 2019    

 
08.02.2020 
 
Kính gởi quý bạn đạo, 
 
 
Kính mời quý bạn đạo tiếp tục theo dõi Video Đại Hội Hiểu Rộng 2019 tại Taipei, Đài 
Loan theo đường link như sau:  
 
Youtube: Đại Hội Ngày 2 Buổi Sáng  - Tu Học Đề Tài:  Nhịn Nhục 
https://youtu.be/9Pod4x1g5l8 
 
Xin quý bạn đón xem những video kế tiếp sẽ được thông báo trên TBPTĐN hằng tuần 
hoặc trên kênh www.vovi.org. 
http://vovi.org/vn/ 
http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1102&Itemid=300 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Kỹ Thuật 
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THƠ BẠN ĐẠO 
                      
             TIỄN ĐƯA 
 
Giã từ cát bụi Huynh về đâu? 
Tiễn đưa bằng hữu xin nguyện cầu.   
Thế giới bình an nơi cõi tịnh. 
Đường tu hành tiến đạo càng sâu. 
Dấn thân học nhẫn nơi Thiền Viện. 
Trong ngoài gọn sạch đạo nối liền. 
Làm kiếp Tu Sinh luôn nhẫn nại. 
Đường tu Huynh đạt đạo lòng say. 
 
Tinh Đoàn(MA) 
02/05/2020 
                    ==== 
               Trở Về Nhà 
Cha Trời gọi Bác, trở về nhà 
Về gặp Thầy Tổ, cùng Mẹ Cha 
Xác thân tứ đại, nay hoại diệt 
Nghiệp quả trả xong, cõi ta bà 
Con đây thành tâm, chúc phúc Bác 
Siêu thăng thanh nhẹ, về với Cha 
Tiếp tục tu hành, nơi thượng cõi 
Hồn vui thanh thản, nhẹ bay xa 
 
Con thành tâm cầu nguyện và chúc phúc Bác Nguyễn Tấn Lành siêu thăng tịnh độ  
 
Thuỷ Bùi   Missouri 02/02/2020 
               ==== 
             Ngục Tù 
Bị Đời khảo đảo, mới chịu tu 
Nếu không gây hoạ, bị ngục tù 
Thất tình lục dục, phải buông bỏ 
Mười điều tâm niệm, Thầy dạy tu 
Ai còn cố chấp, phá giới cấm 
Thì sẽ bị phạt, khóc lu bù 
Tự mình phạt mình, ôm nghiệp quả 
Ôm chồng, con, vợ, bỏ hành tu 
Giải xong nghiệp quả, tóc đã bạc 
Chỉ một phút vui, cả đời tù 
 
Thuỷ Bùi   Missouri 17/1/2020 
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Quán-Định 
 
Pháp-Môn luyện Đạo giữ đinh-ninh ; 
Hành đúng từng Môn mới hiển-linh. 
Nắm vững Pháp Thiền không biến-cải, 
Quán-chiêu tự-tại bước đăng-trình.  

 

Soi-Hồn đúng cách Điễn khai-thông, 
Mỏ ác đỉnh đầu mới đột xông. 
Nhờ đó Pháp-Luân khai Cữu-Khiếu, 
Thâm-trường hơi thở nhẹ như bông.  

 

Pháp-Luân thở đúng Khí triều nguyên ; 
Nội-tạng đả thông Điễn chuyển liền. 
Bá-Hội Nê-Hoàn khai mở đặng, 
Xuyên-thông Cữu-Khiếu chuyện đương-nhiên.  

 

Tham-Thiền Nhập-Định khó muôn phần ; 
Luyện Đạo thủy-chung phải Định-Thần. 
Chẳng phải hôn-trầm theo Điễn rút ; 
Tu Thiền Tâm-Trí phải minh-phân.  

 

Thánh-Thai kết-tựu, chưởng Anh-Nhi : 
Lẽ Đạo thông-thường chẳng khó gì. 
Khiêm-tốn hạ mình hỏi bạn đạo ; 
Hiếm chi người đạt trong Vô-Vi.  

 

Chưởng được Thánh-Thai đúc Pháp-Thân : 
Thầm tu xuất Điễn thoát dương-trần. 
Từ đây giữ vững luồng Thiên-Xích ; 
Vượt khỏi Địa-Tiên mới thoát trần.  

 

Chê ai rồi phải biết chê mình ; 
Không biết chê mình mãi bất-minh. 
Cấu-trúc siêu-nhiên Trời phó-tạo   
Để mình Quán-Định biết Tâm-Linh.  

 

Biết được Tâm-Linh mới biết mình   
Từ đâu xuống thế với sanh-linh, 
Tìm ra Nguồn-Đạo mà vun-đắp 
Xây-dựng cho mình cho chúng-sinh. 
 

Toulouse, ngày 22-09-2018. 
         Kính bút, 

                   Trịnh Quang Thắng. 
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BẠN ĐẠO VIẾT 
 
Kính chào qúi bạn đạo: 
 
 
*** Lễ Tiễn Biệt Tu Sinh Lê Ngọc Mỹ, T/V Nhẫn Hòa, Olympia, WA 
Ngày 5 tháng 2, 2020 - Springer & Son Aloha Funeral, Beaverton, Oregon USA 
 
- T/V Nhẫn Hòa xin chân thành cảm ơn bạn đạo trên thế giới đã hướng tâm cầu nguyện 
đến anh L.N. Mỹ và mới đây b/đ Miền Nam California cùng bạn bè gần xa đã đến đóng 
góp phúng điếu nhanh chóng giúp trang trải chi phí buổi tang lễ được hoàn tất tốt đẹp & 
gia đình Mẹ già ở quê nhà Bến Tre, VN. 
- Cám ơn anh chị N.T. Vương hội trưởng TVNH và ac K.V. Cúc,... đã tận tình chăm sóc 
hậu sự đến hiền huynh L.N. Mỹ trong giai đoạn cuối chia tay thế gian và bạn hiền vô vi 
ngày 30-1-2020 8:40 pm. 
- Anh L.N. Mỹ là "Người Hùng Cô Đơn" của TVNH đã có những lúc tỉnh táo ngạc nhiên 
trong bệnh viện Tuality Hospital, Hillsboro "Hồi Quang Phản Chiếu" chuyện trò với b/đ 
đến thăm viếng và cố gắng niệm phật NMADĐP cho mọi người được nghe để an lòng 
trước khi vĩnh viễn ra đi! 
- Ngày Lễ Tiễn Biệt, Wed Feb 5 xảy ra rất ngắn ngủi trong 2 tiếng, 11:30 am - 1:30 pm, 
có khoảng 20 b/đ gần xa từ Miền Nam Calif., địa phương Hillsboro, Portland, Olympia, 
Seattle,... đến tham dự hướng tâm niệm phật chia buồn thật là cảm động và ấm cúng. Bạn 
đạo lần lượt có vài lời phát biểu cảm tưởng và nhắc đến những kỷ niệm vui buồn với anh 
Mỹ và đặc biệt là tánh tình lập dị của ảnh, "hiểu ảnh mới thấy gần thân thiết". Anh Mỹ là 
người có tài năng ít nói, luôn thích lặng lẻ làm việc âm thầm một mình, phục vụ b/đ quên 
mình trong các buổi sinh hoạt trại hè hàng năm, và những kỷ niệm đóng góp kiên trì nhẫn 
nhục hơn 20 năm qua giúp cho mảnh đất Thiền Viện Nhẫn Hòa, Olympia xanh tươi như 
ngày hôm nay. 
- Trước khi chấm dứt buổi lễ, b/đ có đọc bài "Thượng Lộ Bình An" của Đức Thầy TS Vĩ 
Kiên. Sau đó có chụp hình lưu niệm và đến giờ tiễn biệt chia tay, lễ hỏa táng hiền huynh 
L.N. Mỹ không tránh được những giây phút bùi ngùi, cảm động nhưng rất nhẹ nhàng tràn 
đầy tình thương và thanh điển. B/đ hướng tâm niệm phật và cảm nhận anh Mỹ được bề 
Trên quang chiếu giúp thăng hoa và tiến hóa thượng lộ bình an. 
 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
~VT Phú 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

1)Mẹ em mất nhờ đăng báo để bạn đạo vô vi khi thiền hướng tâm dẫn dắt linh hồn mẹ em 
được đi tu 
 
Mẹ bạn đạo Nguyễn Hữu Hải vừa mất lúc 5h 46 sáng ngày 31-1-2020 hưởng thọ 93 tại 
tiểu  bang New Mexico USA 
 
Bà tên : Thái Thị Cúc 
sanh : 31-12-1925   
hưởng thọ 93 
Xin cám ơn quý bạn đạo 
 
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chồng của bạn đạo Đường Nguyễn là 
ông Nguyễn Tấn Lành sanh năm 1939 mất ngày 2/2/2020 tại Sacramento, California. 
Hưởng thọ 81 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
Gia đình bạn đạo Đường Nguyễn thành kính cám ơn quý bạn đạo. 
 
 
 
 

 


