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` 
Số 1294  26 tháng 4 năm 2020 

 
 
 

Mục Bé Tám 1994 
 

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 ÐạoTâm 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)Hôm nay Bé lại gặp một số người khác đang hớn hở đón mừng Bé, Bé nghĩ sao về họ? 
2) Hôm nay Bé sẽ viếng thăm bạn đạo quí yêu của Bé tại Adelaide, Bé nghĩ sao? 
3) Tại sao người đời luôn luôn thắc mắc? 
4) Qua cuộc hợp mặt vừa rồi Bé cảm thấy sao? 
5) Hôm nay Bé được nghỉ ngơi sao Bé dậy sớm như thường lệ tại sao? 
6) Chuyện của Trời Phật là chuyện gì? 

7) Cách một tiếng đồng hồ, Bé đã gặp một số người chào Bé một cách hớn hở, lớn nhỏ 
như nhau, Bé nghĩ sao về họ? 
 
 
 

 

Công Trình 
 

Công trình vĩ đại có Trời ban 
Thực hành chánh pháp không còn lạt 

Thật thà tiến hóa qui hợp nhứt 
Dày công tu luyện duyên Trời độ 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 01-02-93 
Hỏi: Hôm nay Bé lại gặp một số người khác đang hớn hở đón mừng Bé, Bé nghĩ sao 
về họ? 
 

Ðáp: Thưa Bé nhìn họ hớn hở như đóa hoa đang đón chào Bé, ngược lại những sự dự trù 
của Bé không muốn làm phiền ai cả. 
 

                Kệ: 
Tâm vui muốn ngộ được hòa tiến 
Thế sự lân la vẫn tạo phiền 
Sống động chơn tình tâm quí đẹp 
Thương yêu thực hiện vẫn tâm hiền 
 

2) 02-02-94 
Hỏi: Hôm nay Bé sẽ viếng thăm bạn đạo quí yêu của Bé tại Adelaide, Bé nghĩ sao? 
 

Ðáp: Thưa Bé đến đây mục đích viếng thăm tất cả bạn đạo nơi đây, Bé sẽ chung vui với 
họ, một buổi bàn bạc mật thiết. 
 

                Kệ: 
Chung vui bạn đạo hướng tâm về 
Thấm thía thương yêu giải chấp mê 
Ðộng loạn không còn tâm được nhẹ 
Chung vui học hỏi sáng muôn bề 
 

3) 03-02-94 
Hỏi: Tại sao người đời luôn luôn thắc mắc? 
 
Ðáp: Thưa người đời luôn luôn còn thắc mắc là vì trình độ tiến hóa của tâm linh càng 
được tiến hóa tùy theo hoàn cảnh thì lại càng muốn tiến xa hơn, truy tầm đích xác hơn. 
Cho nên Bé lưu lại Mục Bé Tám để giúp cho những bạn đạo cầu tiến giải trí trong lúc cần 
nó. 
 
              Kệ: 
Lưu lại nhơn gian những dặn dò 
Trí tâm khai triển chẳng quanh co 
Ðường đi trực giác tâm đi tới 
Thức giác tự tu trí khỏi mò 
 

4) 04-02-94 
Hỏi: Qua cuộc hợp mặt vừa rồi Bé cảm thấy sao? 
 
Ðáp: Thưa Bé cảm thấy mọi người đang khổ vì nghiệp lực lôi cuốn mà không hay. Khổ 
nhưng tưởng lầm là mình đang được sung sướng, dấn thân trong sự mê lầm, mà đành 
quên ý lực thanh nhẹ thăng hoa của chính mình, tạo ra nghi lễ tranh chấp khổ tâm, không 
lối thoát, Bé đã tận tình khuyên mọi người tự thức, chăm chỉ lo thực hành Pháp Lý Vô Vi 
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà tiến thân, trong nguyên lý Phước Huệ song tu. 
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                Kệ: 
Chính mình phải sửa phải tiến tu 
Chẳng có ngu si chẳng có mù 
Tâm đạo tràn đầy trong thức giác 
Bình tâm học hỏi tự mình tu 
 

5) 05-02-94 
Hỏi: Hôm nay Bé được nghỉ ngơi sao Bé dậy sớm như thường lệ tại sao? 
 
Ðáp: Thưa Bé tự xây dựng một tập quán tốt, phải làm việc giữa đêm khuya, đầu óc sẽ 
được minh mẫn hơn sau giờ thiền của mỗi đêm, sống trong giờ giấc thanh tịnh không 
phiền hà ai cả, làm được nhiều việc trong một lúc. 
 
                 Kệ: 
Thực hành thanh tịnh ở giờ khuya 
Trí não thông minh thức trí chia 
Ðời đạo hai đường phân rõ rệt 
Chẳng còn giao động ở giờ khuya 
 

6) 06-02-94 
Hỏi: Chuyện của Trời Phật là chuyện gì? 
 
Ðáp: Thưa chuyện của Trời Phật là chuyện thanh tịnh và ban chiếu, hằng cứu giúp, nếu 
cần tiếp xúc đến Trời Phật thì phải cần có sự thanh tịnh của khối óc, thì rất dễ cảm động 
và thăng hoa, chỉ có người thật tâm tu thiền thì mới có cơ hội. 
 
               Kệ: 
An nhiên tự tại tiến từ hồi 
Quí trọng thương yêu chẳng có nhồi 
Phật Pháp chơn hành tâm tự tại 
Dở hay hay dở thức từ hồi 
 

7) 07-02-94 
Hỏi: Cách một tiếng đồng hồ, Bé đã gặp một số người chào Bé một cách hớn hở, lớn 
nhỏ như nhau, Bé nghĩ sao về họ? 
 
Ðáp: Thưa Bé cùng vui với mọi người trên đoạn đường từ phi trường về đến nhà, Bé cảm 
thấy mọi người đều vui, ai ai cũng có tâm niệm đêm nay sẽ thiền nhiều hơn. 
 
              Kệ: 
Cuộc vui tái hợp Chúa ban ơn 
Giải tỏa phiền ưu bớt giận hờn 
Thanh tịnh tâm hành thêm tiến bước 
Thương tình bạn đạo sống qui hườn 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Biển yêu 

 

Biển yêu dào dạt khoan dung 

Tình trời bao phủ vô cùng độ tha 

Chơn tâm học hỏi chữ hòa 

Ðộ tha tại thế thiết tha độ đời 

Tâm tu chẳng có xa rời 

Bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa 

Cùng chung sống động một nhà 

Biển yêu dìu tiến chan hòa tình thương 

(Hò ơ) Trí tâm khai triển mở đường 

Dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài 

Tin Trời tin Phật miệt mài 

Bình tâm học hỏi đời đời thăng hoa 

Tâm thân cấu trúc thật thà 

Dở hay cũng phải tự hòa sửa tâm 

Tu hành tự sửa tự tầm 

Ðường đi thanh nhẹ, (hò ơ) đường đi thanh 

nhẹ giải phần trược ô 

Thực hành nguyên lý Nam Mô 

Khai tâm mở trí tự vô cõi trời 

(Hò ơ) Cùng chung tiến hóa nơi nơi 

Ðời là cõi tạm, (hò ơ) đời là cõi tạm do trời 

dựng xây 

Xa xưa cho đến ngày nay 

Trì tâm tu luyện đổi thay thế tình 

Ði đi lại lại một mình 

Tâm linh khai triển hành trình trời ban 

Lắm khi thức giác rõ ràng 

Chung đàng tiến hóa khai màn đạo tâm 

Thực hành nguyên lý diệu thâm 

Tầm đường tiến hóa chẳng lầm chẳng sai 

Tin Trời tin Phật miệt mài 

Giữ hồn tu tiến lập đài thanh cao 

Vạn linh chuyển hóa muôn mầu 

Trước sau như một đối đầu thiên cơ 

Thực hành tránh cảnh bơ vơ 

Giữ tâm minh chánh đến giờ đạt thông 

Nằm trong định luật hoá công 

Một lòng tu tiến giải vòng ước mơ 

Ra đi cũng phải đến giờ 

Khai minh đời đạo bơ vơ chẳng còn 

Một lòng phục vụ lòng son 

Dấn thân hành pháp rõ con đường về 

Hư Không cảm thức hương quê 

Về nơi thanh tịnh sẽ về đến nơi./. 

 

Lương Sĩ Hằng 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Thuần Dương Thoát Tục 
 

Montréal, ngày 17 tháng 5 năm 1983 (tiếp theo) 
 
Một giờ các bạn nghĩ sai về người khác là một giờ sa đọa đó các bạn! Tôi nhắc rất nhiều vì tôi đã 
từng nghe tâm thức của các bạn thường thường nghĩ sai về người khác! Ðó là tạo cái khổ cho các 
bạn mà thôi! Mỗi tâm linh, mỗi linh căn tại thế gian đều có một sự siêu diệu tốt đẹp của chính 
nó! Chúng ta phải hiểu nó hơn! Chúng ta phải tìm ra cái hay, chúng ta phải tìm ra hương đăng 
của mọi giới để chúng ta đóng góp, và cho họ thấy rõ làm sao thắp đèn lòng cho nó sáng! Ðó là 
nhiệm vụ của người tu Vô Vi! Chúng ta không nên phê phán quá nhiều mà trong thực hành 
không có. Nó đâm ra mất sự quân bình của chúng ta! Tâm thức các bạn thường thường hay phê 
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phán trong mê chấp! Rồi các bạn than thở, tủi thân, trì trệ vô cùng! Chỉ ở một đống đó mà thôi, 
không đi được, không tiến triển nổi! Ðọc chữ các bạn biết Bi Trí Dũng nhưng mà ý nghĩa sâu xa 
của Bi Trí Dũng không hiểu! Không chịu hành thì không bao giờ hiểu! Lý đời tạm bợ, nói đó rồi 
quên đó, chớ thực hành rồi các bạn mới thấy rằng: Tôi đã đạt tới, từ cái tăm tối và nhóe được 
một chút sáng mà thôi! Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng: công phu của hành giả là quan trọng 
hơn lời nói, lời thề và không chịu hành! Tôi đã thử rất nhiều bạn! Nhiều bạn đã thường gần tôi và 
nhiều bạn không có sống gần tôi, cũng phát rất nhiều đại nguyện nhưng mà rốt cuộc chả có ai đi 
tới! 
 
Rồi một ngày nào đó các bạn cảm thấy mình sa đọa mà thôi! Cho nên Ðức Phật đã cho chúng ta 
thấy bao nhiêu nghìn năm, thuyết pháp dày công lập lại trật tự trong văn tự kinh kệ, lưu lại tại thế 
mà chẳng ai biết đọc! Mà dù cho có đọc thuộc lòng đi nữa cũng dịch sai chiều hướng và chẳng 
hành chẳng tiến thì chỉ chờ ngày Ðức Phật trở lại đây với chúng ta, thì mạng chúng ta đâu có 
còn! Ngày nay các bạn đang làm chủ trong cái thể xác tinh vi siêu diệu này, quý báu vô cùng, 
vinh hạnh vô cùng, mà các bạn không chịu hành không chịu tiến! Mà đợi cho   Ðức Phật đến với 
các bạn thì quá trễ! Chính các bạn phải đóng góp! 
 
Ngài ở một nơi mà ở tất cả! Ngài nói một câu mà cho tất cả! Ngài làm một việc mà làm cho tất 
cả! Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta chỉ biết rằng chúng ta có tâm linh, chúng ta có phần 
hồn đang ngự trong thể xác siêu nhiên này! Vậy chúng ta phải xứng đáng làm một việc cho tất cả 
mọi việc! Nếu chúng ta ý thức được, nếu chúng ta có dũng cảm đi tới như Ngài và trình diện với 
Ngài, thì lúc đó chúng ta sẽ làm một việc cho mọi việc, các bạn sẽ ngự một nơi cho tất cả mọi 
nơi! Bạn mới là một đứa con ngoan của Thượng Ðế! Thượng Ðế đã gửi chúng ta qua nhiều kiếp 
tại thế và muốn xây dựng cho chúng ta thành một con người quân bình! Là đạo tâm tự khởi, mới 
đạt được quân bình! 
 
Ngày nay các bạn đã nhóe một chút đạo tâm, mới đi tìm Vô Vi và lo tu, rồi tranh cãi trong Vô Vi 
để thức! Ðó, rồi một ngày nào đó các bạn sẽ không nói một lời! 
 
Lúc đó các bạn sẽ qua một cơn hạch hỏi ở bên trên! Nói tôi đây là thuộc ở bên trên! Khi các bạn 
đi tới tần số cửu dương rồi các bạn thấy phải học nhiều, phải chấp nhận! Sau cái chấp nhận rồi 
các bạn mới thấy tất cả triệu triệu ức ức người tại thế chỉ học có một chữ mà thôi! Học có một 
chữ nhẫn mà thôi! Người tranh đua, tôi văn chương hay, tôi học giỏi nhưng mà tôi thiếu nhẫn thì 
kể cũng như không! Tôi chỉ có cơ hội lưu lại địa ngục để học thêm mà thôi! Nếu tôi là người biết 
nhẫn thì tôi mới thật sự là người học giải thoát! Qua địa ngục tôi sẽ được nhẹ nhàng và tôi sẽ học 
thêm để đi lên! Sẽ có sự thực tâm chứng tâm cho chính tôi! Cho nên những người ở thế gian ai 
cũng sợ đi địa ngục! Nhưng mà cảnh địa ngục thật sự là cảnh cứu vớt tâm linh! Chớ cảnh địa 
ngục không phải là cảnh bỏ các bạn đâu! (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Chưởng hưởng dưỡng khí 
 
Mỗi buổi sáng ra đứng ; 5, 6 giờ sáng, đứng làm chút đi ! Thì mình tiếp cái thanh quang được, và 
cái mình xuất, hòa với thanh quang được, thì tự nhiên nó sáng ! Thì đó kêu bằng, “Bước vào điển 
giới” ; bởi vì điển giới thì tâm dục không còn ; mà chưa bước vào điển giới thì nó phải dục, chớ 
làm sao bây giờ ? 
(Nhân quả cánh cửa vô vi – 19/6/1989) 
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"CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU" THÁNG 5, NĂM 2020 
Cầu cho nhân loại vượt qua cơn đại dịch 

 
California ngày 25 tháng 4 năm 2020 
 
Kính thưa quý bạn đạo vô vi khắp năm châu, 
 
Theo tình trạng nạn dịch Corona Virus toàn cầu ngày nay vẫn còn tiếp tục lây lan, con người vẫn 
còn chết rất nhiều khắp nơi trên thế giới.  Chính phủ của các quốc gia vẫn chưa hoàn toàn mở 
cửa, để cho dân chúng có cuộc sống sinh hoạt trở lại bình thường.  Các cơ sở sinh hoạt của Hội 
Ái Hữu Vô Vi như Thiền Viện, Thiền Đường, Trụ Sở, Trung tâm vẫn tiếp tục đóng cửa.   
 
Với tinh thần của người tu vô vi, học theo gương Đức Thầy, thực hành để tự cứu mình và phục 
vụ cho nhân loại.  Được sự ủng hộ của các anh chị Hội Trưởng và nhiều bạn đạo vô vi trên thế 
giới: 
Kính xin quý bạn đạo vô vi tiếp tục "chương trình niệm phật chung toàn cầu" tại "Thiền 
Viện Nơi Tâm" cho mỗi cuối tuần của tháng 5 năm 2020, bạn đạo vô vi khắp năm châu cùng 
ngồi niệm phật 1 giờ đồng hồ cùng một lúc để cầu cho nhân loại trên thế giới thoát khỏi nạn tai, 
không còn nạn dịch, cuộc sống sinh hoạt của con người trở lại bình thường.   
 
Để cho bạn đạo Việt Nam, Úc Châu và bạn đạo thế giới được tham gia đông đủ, Lịch trình và 
giờ như sau:   
 
Cali và các tiểu bang miền tây USA:                          9 pm tối mỗi thứ Bảy (2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 
30/5) 
Houston và các tiểu bang miền trung USA:             11pm tối mỗi thứ Bảy (2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 
30/5) 
Washington DC và các tiểu bang miền đông USA: 12 am khuya mỗi thứ Bảy (2/5, 9/5, 16/5, 
23/5, 30/5) 
Honolulu, Hawaii USA:                                                6 pm chiều mỗi thứ Bảy (2/5, 9/5, 16/5, 
23/5, 30/5) 
 
Vancouver, các tỉnh miền tây:                                    9 pm tối mỗi thứ Bảy (2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 
30/5) 
Calgary, các tỉnh miền trung:                                     10 pm mỗi thứ Bảy (2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 
30/5) 
Montreal, các tỉnh miền đông:                                  12 am khuya mỗi thứ Bảy (2/5, 9/5, 16/5, 
23/5, 30/5) 
 
Âu Châu:                                                                        6 am sáng mỗi Chủ Nhật (3/5, 10/5, 17/5, 
24/5, 31/5) 
 
Úc Châu: Sydney, Melbourne:                                    2 pm chiều mỗi Chủ Nhật (3/5, 10/5, 17/5, 
24/5, 31/5) 
 
Việt Nam:                                                                       11 am trưa mỗi Chủ Nhật (3/5, 10/5, 17/5, 
24/5, 31/5) 
 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/9 

Bạn đạo ở các địa phương khác, xin dựa theo giờ Cali tính ra giờ địa phương mình ở để cùng 
niệm phật chung. 
 
Vậy xin các anh chị Hội Trưởng, Chủ Thiền Viện, Chủ Thiền Đường, Chủ Trung Tâm thông báo 
đến bạn đạo địa phương, bà con bạn bè qua email, điện thoại, truyền miệng, đăng lên Tuần Báo 
biết để cùng nhau ngồi niệm phật.  "Nam Mô A Di Đà Phật" .  Vì "Mọi người cùng niệm phật 
một lúc"  tin rằng sẽ đem lại kết quả rất nhiều. 
 
Sự hưởng ứng chung sức đóng góp của quý bạn đạo cho "Chương trình niệm phật chung toàn 
cầu" sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp trên con đường tu tập cho chính bản thân mình nói riêng và 
cho nhân loại nói chung.  

"Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"  
hay là: 

"Một cây làm chẳng nên non,  
Nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao" 

Kính chúc quý bạn đạo và gia đình nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn thanh nhẹ. 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình 

 
Thông Báo Về Việc Cài Đặt Vô Vi APPS trên iOS và Android 

 
Kính thưa quý bạn đạo, 
Chúng tôi xin giới thiệu Vô Vi APP trên iOS (iPhone, iPad) và Android (phone/tablet: Samsung, 
Motorola, Google Pixel, HTC, LG, Sony, Huawei...).  
App này do anh Lương Sĩ Thường đã tâm huyết đầu tư để bạn đạo có thể xem những bài giảng, 
kinh sách do Đức Tổ Sư, Đức Thầy để lại cùng với rất nhiều chương trình của Vô Vi chỉ trong 1 
app, rất thuận tiện cho bạn đạo.  
App được sắp xếp theo chuyên mục (category) nên rất dễ cho việc tìm các đề tài như: Thiền & 
Pháp Lý, Bài Giảng, Bài Chép, Mục Bé Tám, Thư Từ Lai Vãng, Vấn Đạo, Đại Hội & Khoá 
Sống Chung, Audio Books, Kinh Sách, Tuần Báo & Đặc San. 
Cách cài đặt (install) app: Vào App Store (trên iPhone/iPad) hay CH Play (trên Android 
phone/tablet)  
--> Search: "Vo Vi" hoặc "Vô Vi"  
--> Chọn APP với logo là hình Thiên Địa Nhân của Vô Vi  
--> Bấm "Get" hoặc "Install" hoặc "Cài đặt" 
 
Xin cảm ơn quý bạn đạo! 
Vô Vi Publications 
vovipublications@gmail.com 
 
TB: Khi cần, xin liên lạc với Yến Lưu, email: ltyen2k@yahoo.com 
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VIDEOS MỚI UPLOAD 
 
Kính mời quý bạn đạo vào xem hai video mới được đăng trên vovionline  tuần này : 
 

1) Video kỹ niệm với bạn đạo Trịnh Quang Thắng. 
https://youtu.be/z7dUhrQMrCs 

 

Kỹ Niệm Với Đạo Hữu Trịnh Quang 
Thắng 21-4-2020 
Đại Hội 2018 - Nhìn Xa - Ngày 3 - Sáng - Ôn Lại Pháp 
Lý https://youtu.be/RkCcEUSaZHM 
youtu.be 

 
2) Video Tang Lễ Đức Thầy 

 

https://youtu.be/t48zzmuW48c 
 

THƠ BẠN ĐẠO 
 

 
 
Tiễn đưa Trịnh Quang Thắng 
 
Nhận tin Quang Thắng qua đời 
Nhớ người bạn đạo thơ hay không còn 
Biết tu đạo hạnh vàng son 
Chọn đường phát triển lần mòn về quê 
Trần gian ô trược nặng nề 
Ôm câu lục tự khen che mặc đời 
Gặp Thầy gặp Tổ nhẹ thôi 
Công phu huyền diệu một đời thăng hoa 
Cúi đầu kính cẩn bạn già 
Vui miền cực lạc thật là an yên. 
 
Mai Kiết Khánh  
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi ngày 22 tháng 4, 
2020 

Tiếc Thương Trịnh Quang Thắng 
 
Bạn đạo lâu nay chẳng gặp qua 
Thơ văn Quang Thắng thật hay nha 
Lời khôn ý đẹp luôn biên tặng 
Ý nghĩa sâu xa qúa mặn mà 
Nay đã trở về Thầy với Tổ 
Vui miền cực lạc cảnh phương xa 
Còn đâu đọc được văn hay chữ 
Kính chúc bạn hiền thật xót xa. 
 
Mai Kiết Khánh  
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi ngày 22 tháng 4, 
2020 
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       Ngừa Bệnh Cô Vi 
 

Cắm trại tại nhà, tránh Cô Vi 
Không tụ tập đông, ra ngoài đi 
Tại nhà thiền thở, tăng điển lực 
Đẩy lùi Cô Vi, không kéo trì 
Ai người nghiệp nặng, sức khỏe yếu 
Hạn chế gần người, phải cách ly  
Phải dùng khẩu trang, che miệng mũi 
Khi cần tiếp xúc, ra ngoài đi 
Khi về rửa tay, cho thật kỹ 
Khử trùng quần áo, trừ Cô Vi 
Cẩn thận là hơn, huynh tỷ nhé 
Bảo vệ chính mình chống Cô Vi 
Cầu nguyện thế giới hết dịch bệnh  
Không còn người chết, vì Cô Vi 
Nguyện cầu Phật Trời cùng Thầy Tổ 
Ân độ cứu giúp, bạn Vô Vi 
Mạnh khỏe tu hành, được thăng tiến 
Không bị bệnh dịch, vì Cô Vi 
Bảo vệ chính mình, phải thiền thở  
Niệm Phật hiệp lực, bạn Vô Vi 
Đóng góp thanh điển, cho nhân loại 
Cùng chung thế giới, ngừa Cô Vi 
 

Thuỷ Bùi  Missouri 21/4/2020 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho hương linh bạn đạo Liễu Ngọc Vân 
(người chăm sóc Ông Bảy ở VN), sanh năm 1948, từ trần vào sáng sớm ngày 19 tháng 4 năm 
2020 (nhằm ngày 27 tháng 3 năm Canh Tý) tại Việt Nam, hưởng thọ 73 tuổi, được thượng lộ 
bình an và siêu thăng tịnh độ.   
Gia đình chị Liễu Ngọc Vân thành thật cảm tạ quý bạn đạo. 
 

                                                             Thư cảm tạ . 
 
 

Kính gởi quý bạn đạo khắp nơi trên thế giới. 
 
Gia đình chị , em và các cháu của chị Liễu Ngọc Vân xin trân trọng cảm ơn đến tất cả quý bạn 
đạo xa gần & gia đình bạn đạo New Mexico. Đã hướng tâm cầu nguyện cùng tài trợ vật chất 
giúp đở chị Liễu Ngọc Vân đang cấp cứu cũng như lúc hậu sự đã gởi vòng hoa và thăm viếng. 
Tiễn đưa cho Chị Vân được chu toàn và ấm áp trong tình yêu thương của bạn đạo cùng cộng 
đồng VÔ VI . 
 
Một lần nữa, gia đình xin chân thành tri ân tất cả quý bạn đạo khắp nơi trên thế giới. 
Kính thư. 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH . 


