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1) 27-05-95 
Hỏi: Những người tưởng đến Bé, Bé có cảm nhận được không? 
 

Ðáp: Thưa người nào thành tâm tưởng nhớ đến Bé, Bé đều cảm nhận được rất rõ ràng, Bé tức 
khắc nhập định hướng tâm về họ, bằng từ trường của Bé sẳn có và cầu xin cho họ tai qua nạn 
khỏi 
 

              Kệ: 
Hướng tâm về họ khi cần thiết 
Dù ở xa xôi khắp các miền 
Hổ trợ khi cần trong ý tưởng 
Thành tâm phục vụ tạo thêm hiền 
 
2) 28-05-95 
Hỏi: Chung vui hòa bình là sao? 
 

Ðáp: Thưa chung vui hòa bình là mọi người đều sống chung nhau trong một đường hướng 
xây dựng cho nhau, thì mới gọi là hòa bình được, ngược lại kích bác lẫn nhau thì sẽ không có 
hòa bình. Người tu thiền thực hành thì lúc nào cũng chung đường tiến hóa của tâm linh 
 

               Kệ: 
Tự mình khai thác rõ hành trình 
Chung tiến chung hòa khai thác minh 
Sự thật tâm người ta tự biết 
Sống hòa vui tịnh rõ chơn tình 
 
3) 29-05-95 
Hỏi: Tiền tài danh vọng do đâu mà có? 
 

Ðáp: Thưa tiền tài danh vọng do sự đòi hỏi của đương kim xã hội hình thành, biến thành một 
tập quán hướng ngoại, quên hồn quên vía, mất căn bản tự nhiên và hồn nhiên của phần hồn 
trong lúc sơ sanh, tiếp tục đấu tranh, nhưng không biết được đấu tranh để làm gì? Cuối cùng 
chỉ lãnh khổ trước khi bỏ xác ra đi, giàu sang khi chết chỉ tạo được một đám ma mà thôi 
 

                 Kệ: 
Chẳng còn lý luận sang tồi nữa 
Học khổ học đau tiến bước thưa 
Nhân quả Trời ban đầy giáo luật 
Vía hồn học hỏi chuyển thức vừa 
 
4) 30-05-95 
Hỏi: Người tu còn sân si nóng giận tại sao? 
 
Ðáp: Thưa người tu thiền còn nóng giận sân si là tại người thực hành pháp môn không đúng, 
chưa tận dụng pháp luân thường chuyển, huệ tâm chưa khai vẫn còn tự ái và sân si. Người tu 
thiền cấm hung hăng hay đánh đập người khác, nếu không chịu sửa điều này thì nạn tai sẽ xảy 
ra triền miên ở tương lai, càng ngày càng khổ thêm 
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                  Kệ: 
Thực hành khai triển thức đêm đêm 
Giải bỏ trần tâm tự sửa mình 
Cảnh tạm không còn ôm bắt giữ 
Bình tâm nhịn nhục trí càng minh 
 
5) 31-05-95 
Hỏi: Phật là gì? 
 
Ðáp: Thưa Phật là con người am tường sự đau khổ của người khác cũng như sự đau khổ của 
chính mình, thức tâm tự giải nghiệp, phần hồn nhẹ như gió, không dính líu chuyện trần trược 
từ thể xác cho đến việc đời, tức là không còn hộ phò chuyện thế gian ô trược nữa, thoát vòng 
lao lý, sống nhàn hạ hướng về tâm linh, quán thông chuyện đời, thanh tịnh không còn khổ 
nữa, triền miên tham thiền nhập định, gieo gương lành cho những người kế tiếp, ở đời rất 
hiếm, cho nên thiên hạ tạc tượng để thờ, ỷ lại nơi tượng gỗ, thay vì thực hành như Phật đã và 
đang làm 
 
                  Kệ: 
Ngu si nuôi dưỡng cạnh tranh động 
Tạo miễu đền thờ vẫn trống không 
Gieo họa cho người mà chẳng biết 
Không hành không đạt vẫn chờ mong 
 
6) 01-06-95 
Hỏi: Người tham gia làm việc đạo thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa người tham gia làm việc đạo, thì phải nêu cao tinh thần phục vụ, hướng tâm về 
Thượng Ðế mà phục vụ quần sanh thì mới có cơ hội khai tâm sửa tánh, sống trong tự nhiên và 
hồn nhiên, thì mới gọi là đạo, cuối cùng của Vô Vi, sẽ không có gì đáng lo và đáng trách cả, 
thấy làm nhiều như không có làm, tâm lúc nào cũng thanh tịnh hướng về không trong thực 
hành, tai nghe bỏ đó không nghe, không còn chấp tước là người chơn tu. Việc làm của óc 
người đều hạn hẹp, sự vui hòa khiêm nhường là rất cần thiết, nhịn nhục thì phần hồn mới 
được thăng hoa, ngược lại thì chỉ bị kẹt trong cá tánh bực bội mà thôi, dấy động thần kinh 
tương lai sẽ xảy ra bệnh nan y tự hủy thân mình, tạo tập quán xấu, mang tội tối tăm khi lìa xác 
 
                Kệ: 
Sống còn phải hiểu đường tu tiến 
Khai triển tâm linh giải nổi phiền 
Tự giác minh tâm khai huệ trí 
Bình tâm học hỏi giới thanh huyền 
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7) 02-06-95 
Hỏi: Tinh thần phục vụ có cần thiết không? 
 
Ðáp: Thưa tinh thần phục vụ rất cần thiết cho người tu thiền Vô Vi, càng phục vụ thì sẽ thấy 
được sức mạnh từ bi của hành giả càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh hơn, tin Thượng Ðế 
lại càng dũng mãnh hơn, sẽ không còn lo sự sống chết hay là mất hay còn nữa, trí sẽ sáng, 
tâm sẽ minh, sự thiển lành của Thượng Ðế chỉ ban chiếu cho loài người tự thức tâm, biết 
được nguyên lý nầy thì sẽ không còn bở ngỡ trên đường tu liên hệ với chánh giác Vô Vi 
 
               Kệ: 
Thực hành phục vụ chẳng ngại nghi 
Luyện đạo không ngừng cảm dự thi 
Trời Ðất hình thành thân tại thế 
Nhớ Trời qui hội tự mình đi 
 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 
 

Cuộc Sống Tâm Linh 
 

Cuộc sống tâm linh một kiếp người 
Tự do phát triển lại càng tươi 

Qui không thanh nhẹ Trời ban phước 
Khó khổ do tâm tự khóc cười 

 
***** 

 
Khóc cười thế cảnh đau thương động 

Giải tỏa phiền ưu tự ước mong 
Phước họa do mình tâm tự đạt 

Qui nguyên giềng mối chẳng cơ còng 
 

Cơ còng vì bởi lắm ước mong 
Giải tỏa phiền ưu chẳng tréo tròng 
Thẳng bước một đường ta tự tiến 

Về KHÔNG thanh nhẹ chẳng còn mong 
 

Ai giỏi ai tài ta không động 
Vô sanh thức giác chẳng cầu mong 

Sửa mình tận độ nhơn sanh thức 
Khó khổ bình tâm xét xét phân 

 
Vĩ Kiên 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Giảng tại Hawaii ngày 25 - 7 - 1982 

Một chuyện bất ngờ, và chúng ta được tương ngộ nơi mảnh đất lành hiện tại! Chúng ta tương ngộ 
trong một tâm linh, tâm thức sáng suốt và không bao giờ còn bị tiêu diệt! Chúng ta bước vào con 
đường tu thiền để dưỡng sinh, để làm gì? Bước vào con đường tu thiền để dưỡng sinh, để lập lại trật 
tự cho chính mình, và thấy chúng ta nguyên lai bổn tánh từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu; thấy rõ chúng 
ta không phải là người thế gian có thể chế tạo được: khoa học hiện đại không có thể chế được loài 
người; nhưng mà chúng ta vẫn còn sự sanh tồn! 

Tuy rằng quý vị niên cao, và quý vị đã và đang tu, nhưng mà quý vị đã hay đâu, “Tưởng rằng tôi chưa 
tu!” 

Quý vị đã và đang tu! Tu, đã làm cha mẹ, “Thế thiên hành đạo,” qua từ giai đoạn, qua từ kiến thức 
một, và sự tranh đấu trong sự sống để lập lại trật tự cho chính mình; ngày nay thấy rằng, “Tôi còn cõi 
nào nữa đây? Không lý bao nhiêu đây rồi tôi sẽ đi? Đi, rồi tôi đi đâu?” 

Chúng ta là người Việt Nam, thấy rõ nhứt: chết rồi lại có phần hồn trở lộn lại, để mách bảo cho chúng 
sanh! Vậy chớ phần hồn đó là ai? Những phần hồn của ông bà, cha mẹ chúng ta có thể trở lại để mách 
bảo được; vậy chớ chúng ta đương hiện tại ngồi đây, có hồn hay là không? 

Chúng ta thật sự có hồn. Chúng ta đương đàm thính trong cái hồn sáng suốt: kẻ nói, người nghe, 
truyền cảm với nhau trong tâm thức: Hồn đang điều khiển cái thể xác hiện tại. Thể xác hiện tại là một 
phương tiện và nó là một bãi trường thi của quá trình nhiều kiếp của chúng ta. Ngày hôm nay chúng 
ta mới nhóe sáng một chút để tìm một con đường đạo. 

Đạo là gì? Là sự quân bình trong nội thức. Những câu hỏi thắc mắc hằng ngày, từ nhỏ đến lớn, ngay 
trong sinh hoạt gia đình hiện tại; quý vị bô lão cũng vậy: “Đây rồi tôi sẽ đi đâu? Tôi lớn tuổi rồi; vì 
con, vì chồng, vì vợ, vì con; rồi tôi đi đâu? Nhưng mà tôi quên rằng tôi đã được cơ hội giáng sanh, 
vinh dự đang ngự trong cái tiểu thiên địa này!” Vinh hạnh nhứt: được sống trong tiểu thiên địa này, 
và để hiểu rõ làm thế nào để giải quyết mọi trở lực hiện tại? Mà chính chúng ta đã và đang giải quyết 
mà không hay. 

Nhiều khi chúng ta cũng làm sai lầm. Vì sao? Vì thiếu thanh tịnh. Rồi chúng ta có cơ hội lập lại trật 
tự và thanh tịnh, chúng ta còn sự sai lầm nữa không? Chắc quý vị không, sẽ không còn sự sai lầm đó. 
Trước kia tôi chưa tu, tôi cũng là một người sai lầm, và muốn tranh đấu, vô trong tuổi trẻ cái gì cũng 
muốn hơn người ta, nhưng mà rốt cuộc thấy rằng mình chỉ có thiếu thanh tịnh mà thôi! 

Rốt cuộc rồi chúng ta phải đi theo trong cái khuôn khổ thanh tịnh của Thượng đế ân ban, là mỗi 
người đều mắt, mũi, tai, miệng hiện hữu; tay chân, tứ chi; đều nằm trong khuôn! Cái hồn bị giam hãm 
trong cái thể xác, mà không hay; rồi nói, “Tôi không hồn; chết là hết!” Không có! Quý vị bô lão tin 
rằng, “Cái hồn, chúng ta có!” Những tuổi trẻ đồn, đồn đột nói rằng, “Chết là hết!” Nhưng không! 

Tới lớn tuổi rồi mới biết có hồn: Chúng ta nằm đêm năm canh, chúng ta cũng thấy, nghĩa là những 
người mà từ, quá vãng từ lâu, ngày nay chúng ta lại cũng có thấy lại nữa kìa! Thì chúng ta thấy rằng 
cái hồn nó tương giao, tương cảm; mà hồn là bất diệt! 
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Vì chúng ta thiếu trật tự mà thôi, và không biết sử dụng cái tiểu thiên địa này:  Tiểu thiên địa này là 
nó bao gồm Nước, Lửa, Gió, Đất; bản thân Tứ Đại. Quý vị đã hẳn thấy rằng Đức Thích Ca đã thành 
đạo và nói lại cho chúng sanh rằng, “Tứ đại giai không.” Nhưng mà người ta nghe chữ “Tứ đại giai 
không” mà không biết “Tứ đại giai không” là cái gì? Cái thể xác của chúng ta, bao gồm Nước, Lửa, 
Gió, Đất: Tứ Đại; rốt cuộc rồi phải trở về hư không; và thể xác này rốt cuộc phải lấy Trời làm nhà mà 
lấy đất làm giường! Không có một người nào từ chối được cái luật thiên nhiên, và không có người 
nào từ chối được luật Trời đã quy định trong Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. Mỗi người chúng 
ta phải qua. 

Qua cái lớp học này rồi chúng ta tiến tới đâu? Thật sự mới biết hạnh phúc là cái gì! Khi chúng ta giải 
thoát được rồi chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc là cái gì. Chớ hiện tại quý vị trong tuổi trẻ, lớn lên 
muốn cưới vợ, đẻ con; hạnh phúc? Nào có hạnh phúc! Tới tóc bạc, mắt lờ, cũng chưa thấy hạnh phúc 
là cái gì! 

Rồi chúng ta tu đây, rồi chúng ta thấy rằng cái hồn là chủ của cái tiểu thiên địa này; và cái tiểu thiên 
địa này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ; và chúng ta đang thực hành trong cuộc hành hương học và 
tiến hóa vô cùng, không có giờ giấc ngừng nghỉ. Quý vị nói, “Tôi nằm ở trên giường, tôi già rồi, tôi 
nghỉ!” Đâu có nghỉ được! Mạch huyết của quý vị không có lưu thông là ứ tắc nghẽn liền! Đó là làm 
việc, để tiến hóa. 

Đòi cái sự ăn, ngủ, ỉa; tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục: toàn là bài học, dẫn dắt cho tới chúng ta thức 
tâm để trở về với căn bản sẵn có của chính mình: quý vị dòm để thức tâm, quý vị nghe để thức tâm, 
hít để thức tâm, nói để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm! Chung quy quý vị phải ra đi với sự thanh 
tịnh và sáng suốt: đó là phần hồn !. 

Cho nên chúng ta chưa biết đường lối để đi! Bây giờ chúng ta tìm rõ cái đường lối khi chúng ta đến, 
đến bằng cách nào? Rồi mới luận xét cái vấn đề đi. Đó! Đứa con nít sanh ra ở đời; thấy nó nằm đó. 
Nó sanh ra, rồi nó ngoa ngoa khóc rồi; không bằng lòng! Vì nó là tự do; nó là một cô tiên, nó là một 
tiên đồng, mà bị giáng thế, bị kẹt trong cái thể xác không bao giờ thức. Rồi bây giờ chúng ta lớn rồi, 
làm ông nội, bà ngoại rồi, đâu có ai muốn chết! Không bao giờ chúng ta muốn ra đi: “Cơ đồ tôi đã 
xây dựng; tại sao tôi phải ra đi?” Nhưng mà, âm thầm cũng phải ra đi, bắt buộc phải ra đi! “Vạn sự 
khởi đầu bởi nhất không;” chúng ta phải quy hườn với Không mới là đúng luật trời đó! (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Tại sao con người phải xuống thế gian? 

Bạn Đạo : Tại sao mình phải xuống thế gian ? 

Đức Thầy : Đây là một cái lò điêu luyện! 

Tại sao Anh phải mang cái xác làm người? Anh lo cho cái xác : lúc vui , lúc buồn ;lúc sáng, lúc tối ; 
động loạn vô cùng! Nó đòi hỏi đủ thứ, nó bắt cái tâm thức Anh phải theo dõi nó : nó yêu một ai, nó 
đem nó muốn cống hiến cái xác này cho cô đó, nó cứ bắt mình đi theo hoài à! 

Để học cái gì ? Học cái “Dũng” : coi mình dám gan không? Mà mình dũng, dũng theo chiều hướng 
nào ? Dũng để chiếm đoạt, đó là trược!Mà dũng để cứu họ, là thanh! 
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Dũng là “Tôi cứu ; tôi dũng ở chỗ này : cô đó cô phỉnh tôi, cổ đòi tôi, đòi hỏi tôi đi sống chung với cổ 
!”“Nhưng mà, không ! Tôi thấy cổ khổ như tôi, và tôi trì kỳ chí tôi vượt qua cái cảnh khổ này, vì 
tham dục, tạo khổ cả một kiếp con người : vợ chồng sung sướng có 5 phút à ; đẻ một đứa con, khổ hai 
ba chục năm !” 

“Khi tôi hiểu rồi, tôi muốn cứu khổ, tôi phải giải cái khổ trong nội tâm tôi, thì tôi mới ảnh hưởng 
được người khác  

Thì tự nhiên cái hành động cô đó cổ hướng về mình ; mà mình càng ngày càng lo tu càng khai triển, 
càng mở trí, coi cái chuyện đó là cái chuyện không phải là cái đường lối của mình sưu tầm ; 

Thì tự nhiên mình ảnh hưởng được : cái tâm mình lành, cái tướng mình phát, thì cái từ quang của 
mình mở ! Đừng có lo cô đó bỏ mình ; 

Nhưng mà một ngày nào cô đó thức giác rồi, cổ cũng tu như mình để cổ cứu cổ và cứu đời. Vì ở Thế 
Gian này, “Bản Thân Bất Độ Hà Thân Độ” : mình không cứu mình, không có một người nào cứu 
mình được hết, kể cả cha mẹ sanh ra, không cứu được 

(Tất niên Mậu Thìn 5/2/89) 
 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 34, 22-08-2021 
 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Giá Trị Của Sự Nhịn Nhục 

 
https://youtu.be/_zBdtxMDZnc 
 
Băng đã được chép ra PDF:   
 
http://www.vovi.org/PDF_book/Gia_Tri_Cua_Su_Nhin_Nhuc.pdf 
 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Trở Về Với Chánh Tâm - Huấn Từ Bế Mạc - Còn Gì Thắc Mắc Cứ Hỏi Đi - Thiền Viện Nhẫn Hòa 
19-9-1987 
https://youtu.be/wTXdbWApyZo 
 Radio Nam California tuần lễ 34. 

https://youtu.be/ogIDM1U_w84 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Nam Mô A Di Đà Phật, Nhạc và lời:  Nguyễn Hoàng Long,  Do ca 

Đoàn Vô Vi Hợp Ca 

https://youtu.be/eOFR1mfHyxI 
Ban video kính mời 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA 
 

THÔNG BÁO ! 
 

HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ 
NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY LẦN THỨ 12 (2009 - 2021) 

 
Kính Chào Quý Bạn Đạo  
 
                            Cuộc sống hiện tại đã và đang xảy ra quá nhiều biến động... Năm nay ở nước Mỹ 
tuy có tiến triển tốt vì đã có thuốc ngừa Covid nhưng tình trạng lây nhiễm của biến thể Delta vẫn 
đang ngày một tăng cao, tạo thành mối lo chung cho nước Mỹ và khắp nơi trên Thế giới.  
 
                           Chắc chắn các Bạn tham dự buổi LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY năm vừa qua 
không thể quên được hình ảnh và tâm tư của mình trong ngày lễ thiêng liêng này ... với bao khó khăn 
nhưng chúng ta đồng tâm thực hiện ngày lễ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY thật trang trọng để dâng lên 
Người Cha kính yêu đúng theo những quy định của tiểu bang CALIFORNIA.  
 
                           Với tinh thần này, năm nay chúng ta sẽ tổ chức ngày lễ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY 
LẦN THỨ 12 vào 2 ngày:  
 
                             ■  Thứ Năm ngày 23 tháng 9 năm 2021 tại Thiền Viện VĨ KIÊN. Buổi lễ đơn giản 
này chỉ có các bạn đạo trong BCH-HĐQT và các Trưởng Ban.  
                               Chương trình: Đảnh lễ Tổ Thầy- Chư vị Bề Trên, Chung Thiền NGUYỆN CẦU 
THẾ GIỚI BÌNH AN và ra về . 
 
                             ■  Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021 tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI. Buổi lễ 
bắt đầu từ 9:30 sáng đến 2:00 trưa.  
 
Chương trình: 
                                   Chụp hình lưu niệm  
                                   Nghi lễ , Dâng Hoa 
                                   Bạn Đạo Phát biểu cảm tưởng . 
                                   Buổi Chung Thiền NGUYỆN CẦU THẾ GIỚI BÌNH AN.  
                                   Ăn Trưa . 
 
                              Để bảo vệ sức khỏe cho tất cả các Bạn Đạo đến tham dự cũng như tránh lây nhiễm 
Cộng Đồng. HỘI xin các bạn đến tham dự thực hiện những quy định điều cần thiết như sau:  
 
                                     1 - Tất cả các bạn đến tham dự phải mặc y phục màu trắng và mang mask toàn 
thời gian 
                                     2 - Phải có giấy chích ngừa Covid đầy đủ các mũi tiêm trước 2 tuần.  
                                     3 - Các BĐ không chích ngừa Covid, cần có giấy thử nghiệm Covid ÂM tính 
trước 72 giờ. 
 
                        Bạn nào không có 1 trong 2 giấy xác nhận nêu trên thì chỉ Dâng Hoa rồi ra về.  
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                        HỘI xin thân mời tất cả Quý Bạn Đạo tham dự ngày lễ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY 
LẦN THỨ 12 tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI. Bảo vệ sức khỏe chung cho Cộng Đồng Vô Vi và 
cộng đồng xã hội là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Xin các bạn đến tham dự hoan hỉ thực hiện những 
quy định của HỘI. Nếu có thay đổi về tình hình bệnh dịch, chúng tôi sẽ có THÔNG BÁO MỚI.  
 
                            Thành tâm kính chúc quý Bạn Đạo khắp nơi TÂM THÂN AN LẠC - TU HÀNH 
VIÊN MÃN.  
 
                                                        NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH  
 
Hội Trưởng  
Lâm Huỳnh Mai  
Ngày 19 tháng 8 năm 2021 
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THƠ BẠN ĐẠO 
         
            Ý , TRÍ      ĐÓA BÍCH HOA CƯƠNG 
 
Ý, Trí quyết hành không thay đổi     Tôi là đói bích Hoa Cương 
Đêm ngày điêu luyện chẳng buông lơi   Cổ xưa ẩn kín 
Ngày thì học hỏi không rời     Ngộ về chốn củ 
Đêm về lặng lẽ vun bồi điển quang .    An lạc, thong dong. 
  Sức dũng mảnh oai hùng trong thanh tịnh   Duyên đến tự ngộ    
Nhờ trong đêm có được bình minh    Duyên đi tự độ 
Âm dương liên kết thanh bình    Tự mình đạt ngộ 
Ngày ngày yên tịnh thấy mình rỏ hơn .   Tự mình độ mình. 
  Cơn gió lốc cuộc đời luôn tới tấp    Giác thức thoát mê 
Thanh tịnh tròn dõng lực oai nghi    Trở về chốn củ 
Một đời kính nể, khinh khi     Xa xưa cổ kính 
Nhưng ta cũng vẩn từ bi dung hòa .    Dính mắt không còn 
  Hành cho hết khối nhơ tâm ý    Thong dong, tự tại        
Ánh đạo kia bừng sáng trong ta    Đó đây tùy duyên 
Thế là thanh trược thông qua     Oan khiên chấm dứt 
Ta đi, ta ở , không gì phiền ta 
 

 Cali.16/08/21          Cali.16/08/21                                
LÊ Thị Lệ Hoa      LÊ Thị Lệ Hoa 

 
 

HƯỚNG TÂM CẤU NGUYỆN 
 
1) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm  cho ĐẶNG MINH NGHĨA   
Sanh :  2 tháng 1,  1956, Mất :    10 tháng 8, 2021, Tại Houston, Texas 
Hưởng thọ 65 tuổi. được siêu thăng tịnh độ. 
 
Gia đình bạn đạo Liêm ở Austin và Con gái Liên ở Houston  ( vợ Nghĩa) xin thành thật cảm ơn. 
 
 
2) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm  cho anh của bạn đạo Minh Trương là Ông TIÊU BÌNH 
pháp danh Pháp An.  Sanh 1958 từ trần lúc 5 giờ ngày 13 tháng 8, 2021. Nhầm ngày 6 tháng 7 năm 
Tân Sữu tại Việt Nam.  
Hưởng thọ 64 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
 
Gia đình bạn đạo Minh Trương xin thành thật cảm ơn. 
 


