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Lễ thế phát xuất gia của Hoa hậu Võ Bích Liên 

Vào ngày 15 tháng 02 năm 2015 tại Như Lai thiền tự, thành phố San Diego, miền Nam tiểu
bang California, Hoa Kỳ; được sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật
giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Thích Giác Nhiên cùng chư Tôn đức chứng minh, Hòa thượng
Bổn sư Thích Minh Hồi đã cắt tóc cầu nguyện và chứng minh cho Phật tử Tâm Hoa, thế danh
Võ Elizabeth Bích Liên xin xuất gia, ban pháp hiệu là Liên Ngọc và chỉ dạy cô về tịnh xá Ngọc
Vân ở Việt Nam làm lễ thế phát xuất gia.

Buổi lễ thế phát xuất gia của Phật tử Tâm Hoa được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại tịnh xá
Ngọc Vân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam vào lúc 09 giờ sáng ngày 26 tháng 02
năm 2015, nhằm ngày mùng 8 tháng giêng năm Ất Mùi. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng
Thích Giác Hoằng và Ni trưởng Thích Nữ Diệu Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Vân. Sau lời giáo
huấn của Hòa thượng chứng minh, với chất giọng trầm ấm, sâu lắng, Ni cô Liên Ngọc đã tác
bạch đến chư Tôn đức Giáo phẩm và đại chúng tham dự. Lời tác bạch có đoạn: 

“Thế gian này bản chất là khổ, chính lòng tham của con người làm cho thế gian này đau khổ.



Lòng ham muốn vị kỷ không có điểm dừng đã thúc đẩy tạo nghiệp và kéo ta cứ mãi trôi lăn
trong luân hồi, sinh tử. Cuộc đời là vô thường, mọi vinh quang của thế gian không thể nào
sánh với điều mầu nhiệm của đạo lý, chỉ có Phật pháp mới mang đến hạnh phúc thật sự.

Con có mặt trên cuộc đời này là thêm một lần bước vào vòng luân hồi đau khổ. Thế nhưng,
trước đây con không hề biết điều này, cứ nghĩ sự có mặt của mình là điều kỳ diệu, và phải sống
thật hạnh phúc để không uổng kiếp người.Từ lúc nhỏ, con luôn nghe mọi người xung quanh
mình định nghĩa về hạnh phúc, và lập trình cho thế hệ sau về một hành trình lý tưởng để truy
tìm hạnh phúc. Suốt một đời con phải lăn lộn, bon chen để tìm cái gọi là “hạnh phúc” đó,
nhưng hạnh phúc là gì? Là ăn ngon, là mặc đẹp, là nhà lớn, là cao sang, là danh vọng và
những nhu cầu mà cái thân tội lỗi này đòi hỏi. Theo dòng đời cuốn trôi, con mê mờ tăm tối, cứ
mãi loay hoay đi tìm hạnh phúc. Trong suốt quãng đường đi tìm cái hạnh phúc đó, cũng đã bao
lần con với tay lên những nấc thang danh vọng diễm lệ và cao sang, nhưng cũng không thiếu
những lần thất bại đớn đau ê chề. Cứ đuổi bắt với cuộc đời, cứ đua tranh với đồng loại khiến
con nhận thức sự hiểm nguy của tham lam, sân hận và si mê, để rồi nhiều đêm con tự hỏi, ta sẽ
vĩnh viễn nắm giữ hiện tại của vật chất danh vọng, hay nó sẽ là của cuộc đời mà ta là người
khách tạm? Làm sao để thoát khỏi sự xoay chuyển của cuộc đời nếu ta cứ mãi trầm luân như
thế này qua ngày tháng thoi đưa? 
Rồi hạnh phúc thay, con được biết đến Tam Bảo, đến tôn tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế giới,
đến những bài pháp huyền diệu của chư Tôn đức, những lời đạo lý của các bậc thiện tri thức
bạn hữu… và rồi biết rằng, con như những người đang quờ quạng trong đêm tối bỗng nhìn
thấy ngọn đuốc soi đường. Con biết rằng chân lý là đây, con đường giải thoát là đây. Không có
hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Nếu ta vẫn tìm hạnh phúc ở bên ngoài tâm, thì sẽ
vĩnh viễn không bao giờ tìm được an lạc thật sự.

Đã đi một quãng đời, con mới có được duyên lành đến với Phật Pháp, mới gặp được thầy lành
bạn đạo. Và con biết đây mới chính là con đường mà con phải đi trong phần đời còn lại và mãi
mãi những kiếp sau. Ơn mà con phải nương với Tam Bảo là không thể tính kể được, đó là cái
ơn cho con bước vào con đường đi về với ánh sáng tuệ giác vô tận, con đường đi đến nơi an
lạc vĩnh hằng, con đường bước ra khỏi luân hồi sinh tử.

… Con nguyện tinh tấn tu hành, phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh để làm món quà hiếu
đáp đền công ơn cha mẹ. Con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Cửu huyền thất tổ được
siêu thăng và thân bằng quyến thuộc hiện tiền nhiều phước lành, đạo tâm rộng mở và an lành
trong đạo lý. Xin hãy yên tâm, vì con đường mà con đi là con đường đưa đến hạnh phúc, an vui
cho nhiều người, chứ không ích kỷ cho riêng mình. Ơn đời trĩu nặng, thế nên con sẽ nguyện
lòng đền trả xứng đáng. 

Xuất gia không phải là trốn chạy cuộc đời, mà là hòa nhập vào cuộc đời, đem Chánh pháp đến
với chúng sinh, giúp người tin hiểu nhân quả, giáo lý tu hành, thoát bể khổ, hướng bờ giải
thoát. Cuộc đời vốn đã vô thường, tương đối và tạm bợ; danh lợi cuốn hút con người không có
ngày ra khỏi, những luyến ái ràng buộc con người trong tăm tối đau khổ không có ngày dừng



lại được.
Chọn con đường xuất gia là tự chiến đấu với chính mình suốt cả cuộc đời và nhiều kiếp 
khác nữa. Chính phải qua thử thách mới có thể củng cố đạo lực của mình. Con không dám tự 
mãn vì tự hiểu rằng mình nhỏ bé như giọt nước giữa đại dương, như hạt bụi dưới ngọn Thái 
Sơn.Con nguyện mãi mãi tu hành chân chính, đi theo con đường Chánh Pháp, nguyện tìm về 
sự vô ngã và lòng đại bi.”

Sau lời tác bạch chân thành, cô đã nhận được nhiều bó hoa thắm tươi tình cảm yêu thương nơi
xứ sở cát nóng và gió biển. Tiếp theo, tứ chúng cùng nhau tụng vang bài kệ xuất gia trong khi
chư Tôn đức cạo tóc cho cô. Từng mảng tóc của cô rơi xuống cùng với những giọt nước mắt
tuôn rơi của thân quyến và nhiều Phật tử tham dự. Biết bao sự xúc động, nghẹn ngào diễn ra
trong niềm hỷ lạc và tình đạo vị !



Ni trưởng trụ trì tịnh xá Ngọc Vân đang xuống tóc
           Phật tử Võ Elizabeth Bích Liên

Hoa hậu Võ Bích Liên bây giờ là Ni cô Thích Nữ Liên Ngọc, đang hòa nhập vào sinh hoạt
chốn thiền môn. Mỗi ngày, thức dậy từ 3 giờ 30 sáng, Ni cô tụng kinh, ngồi thiền, học giới luật,
học Phật pháp, làm việc chùa …

     Ni cô Thích Nữ Liên Ngọc chụp ảnh chung



               với người thân trong gia đình
Viên ngọc quý Võ Bích Liên giữa cuộc đời

Võ Bích Liên gốc ở tỉnh Quảng Nam, sinh ra và lớn lên tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cô
cùng anh và hai em gái đến Hoa Kỳ năm 1980. 35 năm trên quê hương thứ hai, cô đã vươn lên
bằng chính nghị lực, trí tuệ và tài năng, trở thành người phụ nữ thành đạt, và đã cống hiến cho
xã hội nhiều điều tốt đẹp.

  

Năm 1986, cô đã đoạt giải Hoa hậu Áo dài Kansas, Hoa Kỳ. Năm 1996, trong chương trình
vinh danh phụ nữ vùng Bắc California, cô đoạt giải đệ nhất Á hậu. Năm 2004, tại thành phố
Rosemead, quận hạt Los Angeles, cô được bầu làm Hoa hậu Phu nhân. Năm 2006 tại Trung
tâm giải trí và điện ảnh Hollywood, cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Công nương Á Châu. Đặc biệt,
cô đã đem vinh dự về cho phụ nữ Việt Nam khi đoạt giải Hoa hậu Asia International 2012. Đây
là cuộc thi lần thứ 24 của Virgelia Production, Inc. nhằm vinh danh sắc đẹp, tài năng, trí tuệ và
giá trị văn hóa truyền thống của hàng ngàn thí sinh gốc Á Châu đến từ 58 quốc gia trên toàn thế
giới được tổ chức hàng năm tại Hoa Kỳ. Cô tâm sự sau khi đăng quang Hoa hậu Phu nhân Á
Châu Thế giới: “ Bích Liên muốn chứng minh nét độc đáo của phụ nữ Việt Nam với thế giới.
Bích Liên chỉ là người phụ nữ mở đường, chỉ là viên gạch lót đường, để những năm kế tiếp, sẽ
có những phụ nữ Việt Nam khác trẻ đẹp, tài giỏi hơn Bích Liên đoạt được chiến thắng vẻ vang
như Bích Liên ngày hôm nay hầu làm rạng rỡ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên thế giới”. 

Sang năm 2013, cô đã tham gia nhiều cuộc tuyển lựa Hoa hậu tại Hoa Kỳ với tư cách là nhà
bảo  trợ  chính,  là  giám  khảo,  là  chánh  chủ  khảo,  như  cuộc  thi  “Miss  &  Mrs  Việt  Nam
International 2013” tổ chức tại thành phố San Francisco; cuộc thi Miss Global 2013 tại Orange



County; đặc biệt là cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam Thế giới” tại Long Beach, California ngày 13
tháng 7 năm 2013 do cô làm Chánh Chủ khảo. Năm 2014, Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt
Nam Thế giới” đã mời cô làm “Đại sứ Sắc đẹp” kiêm Chánh Chủ khảo cuộc thi tại Las Vegas
ngày 31 tháng 10 năm 2014.

Hoa hậu Võ Bích Liên đã tốt nghiệp Cao học ngành Thẩm mỹ tại Hoa Kỳ. Cô còn tiếp tục đi tu
nghiệp ở các trường Thẩm mỹ danh tiếng tại Pháp, Ý, Đức, Nhật. Cô là Tổng Giám đốc hệ
thống Công ty EV Princess Cosmetics, BL Miracle và Dược thảo EV. Trung tâm thẩm mỹ Bích
Liên và Dược mỹ phẩm EV Princess do cô thành lập đã hoạt động hơn 20 năm qua, là thương
hiệu mỹ phẩm nổi tiếng hiện có mặt tại 15 quốc gia như: Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, Đức, Pháp,
Thụy Sĩ, Việt Nam … Cô là một chuyên gia thẩm mỹ có uy tín trên thế giới, là giảng viên thẫm
mỹ của hai trường thẩm mỹ ở Bắc và Nam tiểu bang California (International Beauty College).
Cô được chọn làm Doanh nhân nữ (Business Women of the Year) của Hoa Kỳ năm 2005 và
năm 2006. Cô là người phụ nữ gốc Việt duy nhất được Hiệp hội Tiểu thương California vinh
danh năm 2010.



Qua tài năng và sự cống hiến của Hoa hậu Bích Liên, năm 2006, Tổng thống Hoa Kỳ George
W. Bush đã tự tay trao tặng cô phần thưởng cao quý và tuyên dương là Phụ nữ xuất sắc trong
những người mang quốc tịch Mỹ gốc thiểu số, đồng thời mời cô dự tiệc cùng các nghị sĩ Quốc
hội tại Washington, D.C. Đến tháng 7 năm 2012, cô lại được Tổng thống Hoa Kỳ Barrack
Obama mời đến thủ đô dự tiệc với cương vị khách mời danh dự.

Ngoài những danh hiệu Hoa hậu trên, Võ Bích Liên còn được mệnh danh là “Hoa hậu từ
thiện” và là “Thiên thần của những người bất hạnh”, bởi vì năm 2006, tổ chức từ thiện Bích



Liên Charity Foundation ra đời do cô làm Chủ tịch, đã sẵn sàng tham gia tài trợ hầu hết các
tổ chức của người Việt còn gặp khó khăn trên đất Mỹ và những công tác từ thiện tại quê nhà …
Cô đã tâm sự:“ Đời đã cho em biết thế nào là đói khát và nghèo khổ. Ngày nay, đời cũng cho
em ăn nên làm ra. Con người ta đến lúc ra đi thì chỉ có hai bàn tay trắng. Của đời thì phải trả
lại cho đời. Không riêng gì ở Mỹ mà những năm tháng gần đây, em thường về quê nhà và cũng
làm từ thiện ở nhiều nơi, mong sao xoa dịu được phần nào nỗi đau của bà con …”

Website:  www.hovuvovietnam.com của  Hội  đồng  dòng  họ  Vũ  -  Võ  Việt  Nam,  trong  bài
“Elizabeth Võ Bích Liên – Thiên thần của những người bất hạnh” có đoạn viết: “Vào năm
2007, tại Vĩnh Long, Trà Vinh và Gò Công Tây, tổng số mấy trăm người già bị bệnh đục thủy
tinh thể đã lấy lại ánh sáng cuộc đời dưới sự tài trợ của Bích Liên.
Tại Vĩnh Thuận và Tân Thuận, cô đã tháo gỡ bỏ những cái cầu lắc lẻo và thay thế bằng cầu bê-
tông cốt thép.
Tại Kiên Giang và Tiền Giang, cô đã xây dựng hai phòng học cho các em học sinh là người có
cùng quê hương Phú Quốc đang theo học ở các tỉnh này. Cũng tại Kiên Giang, những nơi hẻo
lánh thiếu nước sinh hoạt, cô đã xây dựng hàng chục giếng nước.
Nhiều nơi khác, cô đã xây nhà ở cho trẻ em bất hạnh, mồ côi và người già neo đơn; làm đường
bê tông giúp học sinh tiểu học hàng ngày không phải đi qua con đường lầy lội. Tại nhiều nơi,
cô đã tham gia tài trợ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ trẻ em khuyết tật, quỹ nạn nhân chất độc
màu da cam và quỹ nạn nhân thiên tai lũ lụt.
Đối với bà con đồng hương trên huyện đảo, cô đã tặng quà và lương thực cho các hộ nghèo và
xây dựng bốn căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình các ông: Bùi Văn Hùng, Nguyễn Văn
Khương, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Khắc Cảnh.

http://www.hovuvovietnam.com/


Về mặt xã hội và đời sống, cô đã tài trợ đúc hai tượng đồng nhà bác học Lê Quý Đôn và anh
hùng Nguyễn Trung Trực để tặng cho hai tỉnh Bến Tre và Kiên Giang. Cô cũng đã bỏ tiền ra
mua 1.500m2 đất để xây dựng từ đường dòng họ Vũ - Võ ở Phú Quốc …”

Website:  www.nhatbaovanhoa.com (Vietnamese American Artists & Media Association Inc.)
tại Hoa Kỳ, trong bài “Vài nét về chặng đường hoạt động 13 năm đầu thế kỷ 21 của Hoa hậu
Bích Liên, Tổng Giám đốc EV Princess Cosmetics” đã điểm qua một số sinh hoạt nổi bậc của
người phụ nữ thành công vượt bực trên thương trường, vừa là người phụ nữ được đánh giá là
một nhà mạnh thường quân rộng rãi đối với các sinh hoạt cộng đồng trong mọi lãnh vực văn
hóa, chính trị, xã hội … khắp nơi. 
Ngày 12 tháng 5 năm 2012, Hội từ thiện chùa Phổ Minh, thành phố Rạch Giá đã tổ chức khánh
thành cầu Nam Tiến 5 thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Cầu được xây với tổng kinh
phí hơn 100.000.000 đồng do Hoa hậu Bích Liên tài trợ chính.

http://www.nhatbaovanhoa.com/


Ngày 08 tháng 8 năm 2012, Hoa hậu Bích Liên đã tham dự lễ khánh thành và bàn giao công
trình lò hỏa táng từ thiện tại chùa Thôn Dôn, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên
Giang. Tổng kinh phí công trình là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) do Hoa hậu tài trợ chính.
Đây là tâm nguyện của cô muốn giúp đỡ cho những người nghèo khổ khi qua đời có nơi hỏa
táng miễn phí, và phần hài cốt được chuyển về thờ phụng tại chùa Phổ Minh (người kinh và
người dân tộc Hoa) hoặc chùa Thôn Dôn (người dân tộc Khmer).
Nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu năm 2012, tại chùa Phổ Minh, thành phố Rạch Giá, Hoa hậu Bích
Liên đã tặng 130.000.000 đồng cho 200 người khuyết tật và 200 học bổng cho học sinh cấp 2
vượt khó, học giỏi, hạnh kiểm tốt. 



Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2013, Hoa hậu Bích Liên đã tham gia chương trình kỷ niệm một
năm thành lập sân khấu kịch Lạc Long Quân tại sài Gòn với chủ đề “Trái Tim Yêu Thương”. Cô
đã trao tặng 100.000.000 đồng giúp đỡ các mái ấm tình thương, chăm lo đời sống trẻ em mồ
côi, khuyết tật tại Sài Gòn và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tại Hoa Kỳ, cô đã gắn bó với Hội người Việt cao niên vùng Vịnh Kim Sơn hàng chục năm qua,



ủng hộ tiền để Hội lo hậu sự cho những đồng hương neo đơn, kém may mắn.
Với Hoa hậu Bích Liên, nơi đâu có thiên tai, đau khổ, hoạn nạn cần có sự tiếp tay hỗ trợ đều có
sự hưởng ứng nhiệt tình với tất cả tấm lòng nhân ái của cô. Điển hình, trong vụ thiên tai sóng
thần và động đất tại Nhật Bản vào năm 2011, cô đã tham gia Ban tổ chức hai buổi gây quỹ tại
vùng Bay Area và là một trong hai nhà bảo trợ chính của chương trình.

Trang thời sự Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 23 tháng 7 năm 2007 cho biết vào ngày 12 tháng
7 năm 2007, Hoa hậu Bích Liên đã đến Campuchia tặng quà cho cộng đồng người Việt sống ở
làng nổi trên Biển Hồ và hỗ trợ 100 ca mổ mắt cho Việt kiều nghèo ở đây.

Thông tin từ Bích Liên Charity Foundation cho biết số tiền chi từ thiện của Hoa hậu mỗi năm
từ 100.000 USD đến 150.000 USD, trong đó những công việc chính là: cúng dường Tam Bảo
để xây dựng pháp viện, tịnh xá; tài trợ 500 ca mổ mắt đem lại ánh sáng cho những người bị đục
thủy tinh thể; chăm lo đời sống cho trẻ em nghèo, khuyết tật; xây dựng 10 cầu nông thôn; xây
nhà dưỡng lão, xây lò hỏa táng, xây giếng nước ở những vùng hẻo lánh …

Nhiều bài báo đã ca ngợi tấm lòng từ ái của Hoa hậu Bích Liên là tấm lòng của biển. Cô đã
mang trong mình vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của biển trời nơi xứ đảo gió sương. Công việc từ
thiện cô đã làm thấm đẫm tình người trong hơn hai chục năm qua. Bây giờ, Giám đốc điều
hành toàn bộ công việc kinh doanh của Công ty Dược mỹ phẩm EV Princess & BL Miracle là
cô em gái Võ Thu Nga cùng chồng là nhạc sĩ Lê Minh Hiền, hai thành viên chính trong nhóm
thiền ca Tuệ Đăng, nhóm đã đem tiếng hát phục vụ cộng đồng qua các sinh hoạt tại các tự viện
Phật giáo và các tổ chức từ thiện tại Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Rất mong ca sĩ Võ Thu Nga
phát triển sự nghiệp kinh doanh tốt đẹp bội phần và tham gia công việc từ thiện cũng bội phần
người chị khả kính của mình.



  Ni cô Thích Nữ Liên Ngọc cùng hai em là ca sĩ Võ Thu Nga và nhạc sĩ Lê Minh Hiền, 
                 người kế tục sự nghiệp kinh doanh và công việc từ thiện của Hoa hậu Võ Bích Liên 

Ở Việt Nam, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không, Ni sư Thích Nữ Trí Hải và nhiều vị ni  xuất thân
từ danh gia vọng tộc, khi lớn lên đã quyết tâm thế phát xuất gia, tu hành chân chính, đạo đức
sáng ngời, là những người con gái lành của đức Thế Tôn.

Ở Hoa Kỳ, Ni sư Karuna Dharma, sinh năm 1940, thế danh là Joyce Adele Pettingill, trong một
gia đình Tin Lành ngoan đạo, cư ngụ tại Wisconsin. Năm 1969, cô gặp được vị thầy người Việt
là Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiên Ân, đã giúp Hòa thượng sáng lập Thiền viện Phật giáo Quốc
tế ở Los Angeles vào năm 1970, trở thành nữ Viện trưởng vào năm 1980. Năm 1976, Ni sư là
người phụ nữ đầu tiên trở thành vị nữ tu trong tăng đoàn Phật giáo ở Hoa Kỳ, là người con gái
lành của đức Thế Tôn.

Phật tử Tâm Hoa Võ Bích Liên, với nhan sắc tuyệt trần, với nghị lực và tài năng hiếm có, với
tấm lòng từ ái bao la, đã nhận thức trong lời tác bạch: “Cuộc đời là vô thường, mọi vinh quang
của thế gian không thể nào sánh với điều mầu nhiệm của đạo lý, chỉ có Phật pháp mới mang
đến hạnh phúc thật sự.” Cô đã nhận thức buông bỏ, đã thế phát xuất gia dưới ánh từ quang của
Như Lai, bước vào con đường ánh sáng tuệ giác vô tận. Hoa hậu Võ Bích Liên - Ni cô Thích
Nữ Liên Ngọc là người con gái lành của đức Thế Tôn./.


