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` 
Số 1208  2 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) Tu tại gia thì phải làm sao?  
2) Bé rời khỏi Hồng Kông về đến Paris có mệt không?  
3) Loài người không có trật tự có nguy hiểm hay không? 

4) Hôm nay Bé được đi xe lửa xuống Thiền viện Amphion, đông đảo anh em bạn đạo đến thăm Bé, 
Bé có mệt không? 

5) Bé đã bình an đến Thiền Viện Qui Thức Bé có vui không?  
6) Bé được một ngày yên ổn tại Thiền viện Bé có thích không? 

7) Bạn đạo có nhã ý mời Bé đi nghĩ một nơi thanh tịnh hơn, Bé nghĩ sao? 
 
 

Taâm Tu 
 

Taâm tu döùt khoaùt  töï taâm haønh 
Höôùng thöôïng tu ñaït  tôùi giôùi thanh 
Tieán hoaù  khoâng ngöøng töï thöùc taâm 

Minh taâm kieán taùnh töï truy taàm 
 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1)01-08-92  

Hỏi: Tu tại gia thì phải làm sao?  
 
TL: Thưa tu tại gia tức là phải tận tâm tận tình trong trật tự của gia cang, đúng trong nguyên lý đời 
đạo song tu, tinh thần phục vụ rất cần thiết, nhiên hậu mới đạt được kết quả tốt đẹp cho phần hồn ở 
kiếp sau, thật tình không gian dối, sống có trật tự thì lúc chết mới được yên vui  
 
                 Kệ:  
Ðời thật tâm linh phát đạo mùi  
Tự mình thức giác tự rèn trui  
An vui thanh nhẹ tùy duyên thức  
Khó khổ đời nay sống vẫn vui  
 
2) 02-08-92  

Hỏi: Bé rời khỏi Hồng Kông về đến Paris có mệt không?  
 
TL: Thưa Bé vẫn vui khoẻ, chẳng có gì phiền toái cả, nghỉ được vài tiếng lại có bạn đến thăm vui, 
mọi người hớn hở như bông được rưới tươi, qua mấy ngày không ngủ và thiền nhiều, mọi việc đều 
trôi chảy và an vui  
 
                   Kệ:  
Bình tâm học hỏi đạo thâm thức mùi  
Cùng chung bàn bạc thức an vui  
Gieo gương tại thế người người mến  
Kham khổ hành thông rõ đạo mùi  
 
3) 03-08-92  

Hỏi: Loài người không có trật tự có nguy hiểm hay không?  
 
TL: Thưa làm người không có trật tự rất nguy hiểm, đối với thể xác thì sẽ bị bệnh khùng điên, đối 
với tâm linh rất lu mờ, không có lối thoát, người tu thì trật tự là thực hiện nghiêm luật của sự tu 
học, giữ được trật tự nghiêm luật của Trời Ðất, thì mới thuận thiên tiến hóa, ngược lại thì tự hại 
mình mà thôi  
 
                   Kệ:  
Tu chi tạo động khó ngồi yên  
Chuyển biến tâm linh tạo nỗi phiền  
Không giữ luật Trời thành tội phước  
Thực hành chơn pháp lại càng yên  
 
4) 04-08-92  

Hỏi: Hôm nay Bé được đi xe lửa xuống Thiền viện Amphion, đông đảo anh em bạn đạo đến 

thăm Bé, Bé có mệt không?  
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TL: Thưa mọi người vui đến thăm Bé, Bé rất vui và cảm động, tình Trời đã chuyển cho mọi người 
tự thức tâm tiếp tục tu là rất quí, tình bạn đạo thương yêu khắn khít hơn xưa. Trong lúc khó khăn 
này, từ thiên cơ cho đến kinh tế, biết tu là sẽ đỡ lo âu khi gặp sự biến chuyển của tình thế  
 
                  Kệ:  
Tâm không bị động chẳng chán chê  
Tình thế đảo điên vẫn cứ về  
Tâm đạo càng ngày càng khắn khít  
Một lòng thanh tịnh hướng về quê  
 
5) 05-08-92  

Hỏi: Bé đã bình an đến Thiền Viện Qui Thức Bé có vui không?  
 
TL: Bé rất vui khi tái ngộ những tâm hồn hướng thượng lo tu, như Bé được bước vào nơi thanh 
tịnh an vui, bao kỷ niệm của Trời Phật đã ban bố cho bé một niềm vui vô tận, Bé nhìn mặt mọi 
người đều sáng tốt, tràn đầy linh khí hớn hở trong tâm  
 
                  Kệ:  
Tâm vui cảm động ý mừng thầm  
Thanh khí ban ơn chuyển thức tâm  
Tận độ chơn hồn qui pháp giới  
Thành tâm thanh tịnh sáng trí tầm  

 
6) 06-08-92  

Hỏi: Bé được một ngày yên ổn tại Thiền viện Bé có thích không?  
 
TL: Thưa đối với Bé chỗ nào thanh tịnh thì Bé cảm thấy thanh tịnh hơn. Nếu người đời khổ cực vì 
sanh kế mà được sống cảnh nầy thì chắc chắn họ rất thích, cọng với pháp thiền khứ trược lưu 
thanh thì sẽ giúp họ được sống yên hơn tiền bạc  
 
                  Kệ:  
Khí thanh chuyển giải rất nhiệm mầu  
Thức giác bình tâm hiểu trước sau  
Có có không không đều thức giác  
Sống vui thanh tịnh rõ chiều sâu  
 
7) 07-08-92  

Hỏi: Bạn đạo có nhã ý mời Bé đi nghĩ một nơi thanh tịnh hơn, Bé nghĩ sao?  
 
TL: Thưa Bé nghĩ đâu cũng do Trời Phật ban ơn, Bé không dám đòi hỏi nơi nào cả, lòng thành 
kính của bạn đạo biết giữ trật tự rất quí, thân tâm của Bé, một người phục vụ cho tất cả mọi người 
là sở nguyện của Bé, trong lúc mới tu cho đến bây giờ, Bé luôn luôn làm việc trong khả năng gặt 
hái được, sau khi thực hành công phu, Bé luôn luôn không ngần ngại, làm việc liên tục nhiều giờ 
trong ngày, hướng về con đường giải thoát của tâm linh  
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                Kệ:  
Phân minh thức đạo với chơn hồn  
Khổ hạnh từ bi tránh ác ôn  
Học hỏi không ngưng minh lý đạo  
Hành trình khai mở lý sanh tồn  
 
 

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 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Quán thông động loạn 
 
Manila, ngày 17 tháng 4 năm 1982 (tiếp theo) 
 
Người ta nói bi trí dũng, các bạn chịu học từ bi chưa và thực hiện từ bi chưa? Nếu các bạn học được từ bi 
thì các bạn mới có trí, mới khai triển được sự sáng suốt! Các bạn nhẫn hòa, học bi thì trí nó mới sáng, mà 
trí sáng thì các bạn cứ đi tới! Ðó là dũng! Càng càng tới thì càng dũng! Càng tới thì càng cởi mở! Tại sao 
tôi còn chấp chuyện này, chuyện kia chuyện nọ? Tôi tu tôi muốn thanh tịnh, tôi không muốn động loạn, mà 
chính tôi là người động loạn nhứt! Tôi làm cho tình thế gia cang không yên ổn mà không hay vì tôi thiếu 
hòa đồng! Tôi thiếu hạ mình, tôi thiếu tìm hiểu tôi, để tôi hòa đồng với tất cả mọi người. Cho nên nhiều 
người tu, cũng làm đủ kiểu, có kẻ câm cái mồm không nói chuyện cũng làm phiền cho gia cang, vì chúng 
ta câm cái mồm là chúng ta giữ cái thức sáng suốt! Lúc nói chuyện chúng ta thấy sáng suốt! Có trao đổi có 
tiến hóa, chớ không phải các bạn câm cái mồm là các bạn đắc đạo đâu! Chưa! Trong tịnh nó có cái động! 
Khi các bạn câm cái mồm quen rồi một ngày nào đó là các bạn sẽ động thêm hơn nữa! 
 
Còn cái câm mồm của Vô Vi đây là cái thức chúng ta! Ta nghe âm thinh và ta lượm cái sáng suốt, đem cái 
sáng suốt và xây dựng cái sáng suốt, kêu là câm cái mồm của Vô Vi! Chúng ta nói chuyện để thấy sự sai 
lầm của chúng ta và không bao giờ tái phạm sự sai lầm! Chúng ta đã câm cái mồm và tiến tới sự sáng suốt! 
Thấy rõ chỗ đó chưa? Cho nên người tu Vô Vi hồi nào giờ không nói chuyện, bây giờ nó nói chuyện lẻo 
lẻo lẻo lẻo! Nói chi dữ vậy? Ðể cho nó thức! Nó thức cái bản tánh tăm tối của nó! Nó thức sự hơn thua của 
chính nó! Rồi nó thấy cái hơn thua của nó không có giá trị! Nó mới trở về, nó mới thấy Thượng Ðế đang 
dậy nó! Cho nó hiểu hơn, cho nó biết nó nhiều hơn! Chớ không phải là nó biểu diễn cho người khác xem 
đâu! 
 
Cho nên nhiều người ở thế gian nói một vị Phật, vị Phật vô danh! Phật là vô danh nhưng mà ở thế gian nói 
là một vị Phật! Tôn sùng và đặt để rồi đả phá! Hỏi cái việc đó là cái việc của thiêng liêng, của bề trên hay 
là của thế gian? Cái đó là để chứng minh sự ngu muội của thế gian! Còn tâm linh của các bạn, tu là chỉ 
tiến, đồng tiến với mọi tâm linh, chớ không phải là có địa vị, mới là thật sự người tu! 
 
Cho nên người tu về tâm linh, về điển giới, họ lúc nào cũng sung sướng! Họ không còn chấp ta ngã mạn, 
không còn cái xác thân này là của họ, nhưng mà thấy xác thân này đang mượn của Thượng Ðế, đang mượn 
của quần chúng, đang mượn của nhân loại! Nếu không có quần chúng đóng góp, nhân loại đóng góp, làm 
sao các bạn có xác, có quần áo mặc! Dù các bạn lập chùa đến đâu, tu đến đâu, rốt cuộc các bạn cũng phải 
có sự đóng góp của nhân quần các bạn mới có, có cơm có áo! Các bạn không bỏ được! 
 
Cho nên chúng ta phải quán thông điều này và chúng ta phải chung sống với tất cả mọi người, chúng ta 
phải làm việc, chúng ta phải hòa đồng, bất cứ nơi nào chúng ta phải học! Muốn học là học cho hết khóa, 
chớ đừng học lưng chừng, rồi ôm lấy sự mê chấp! 
 
Nhiều người tu lở cở chưa đến đấu, nói trời ơi tôi vô đây, tôi nghe thiền đường này tụi này nó động loạn, 
nó nói tầm bậy tầm bạ! Hỏi ai động loạn? Cái người chê mới động loạn, chứ mấy người kia đâu có động 
loạn! Họ cảm thức đây là mở trí, đây là cởi mở, họ mới bước vào thiền đường họ nghiên cứu! Mà thiền 
đường đó là ai đặt? Một tổ chức nào bỏ tiền ra đặt? Do sự phát tâm của con người, nó đã thấy rõ, nó thấy 
tiền bạc không phải của nó! Vì xác thân không phải của nó, tiền bạc đâu có phải của nó! Nó mới đem ra 
một chỗ để tụ họp vui vẻ, và để chính nó được lợi hơn và học thêm! Nó không có mất của, nó không có 
mất tình thương, nó không có mất căn nhà! Mới cho đó là thiền đường, tới tương ngộ nói chuyên chơi thôi! 
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Chớ không nuôi dưỡng sự chấp và mê nữa! Còn về một cái thiền đường chánh thức, hòa hợp với cả càn 
khôn vũ trụ, đó là tâm thức của mọi cá nhân! 
 
Thì người Vô Vi có thiền đường khắp các nơi, càn khôn vũ trụ, đâu có phải thiền đường trong căn nhà chỉ 
định đâu! Bạn đi picnic, đi chơi bờ bụi, lại các bạn thanh tịnh rồi, các bạn lại nghe cây cỏ nói chuyện với 
các bạn! Bông hoa đón rước các bạn, hớn hở tiếp đón các bạn! Cây cối reo mừng và ước vọng tiến hóa như 
nhân sinh! 
 
Các bạn thấy không, trong cái tình thương trao đổi giữa cây cối, giữa vạn vật với tâm linh của con người, 
trong một cộng đồng, trong một rừng hoa tươi đẹp của Thượng Ðế an ban! Ðó là một vườn hạnh trong 
chơn tâm! Mà người tu phải hiểu điều này! Người tu không hiểu điều này thì làm sao đạt được! Nếu các 
bạn chưa quán thông thì các bạn vẫn còn dâm dục! Mà quán thông rồi thì sự dâm dục đâu có cái gì đâu! 
Dâm dục, té ra bài học của Thượng Ðế, cho các bạn động chạm rồi các bạn thức! Sự giao cấu giữa vợ 
chồng rồi ông ra ông bà ra bà đã chứng minh cho mọi người thấy : ông tu ông đắc, bà tu bà đắc! Phải sửa 
mình, phải giữ lấy tinh khí thần của Trời Phật thì tâm thân mới được an khương! Thì đó là bài học trực tiếp 
và dạy các bạn tu, dậy các bạn làm y sĩ, dậy các bạn trở về với sự thương yêu thật sự hơn! Thương yêu thật 
sự ở chỗ nào? Khi các bạn thấy đó là sự tai hại, thì các bạn phải giữ cho tốt hơn! 
 
Vợ hỏi chồng; Anh khỏe không? Chồng hỏi vợ : Em khỏe không? Mà hai người khỏe hỏi gia đình vui 
không? Còn sự dâm dục quá độ, chồng cũng mệt mà vợ cũng bịnh! Hỏi chứ hai người vui không? 
 
Ðó cho nên tại sao người tu Vô Vi nó lại giảm lần, giảm lần, sự dâm dục! Nó thấy giá trị! Giá trị của sự 
thanh tịnh, sung sướng hơn, du dương hơn, thật sự yêu thương hơn, chớ không phải ôm lấy nhau ở trên 
giường đó là kêu bằng thương đâu! Không, đó là hại! Còn cái thương này phải biết giữ sức khỏe, phải biết 
giữ lễ độ, phải biết trao đổi lẫn nhau, trong cái thương yêu xây dựng về tâm thức!Mới thật sự kêu bằng 
hạnh phúc tại thế! 
 
Cho nên người tu của Vô Vi lần lượt đây rồi các bạn sẽ thấy, bài học đã sắp đặt cho các bạn rồi! Các bạn 
cứ việc đi tới, lù lù đi tới! Họ chê các bạn, họ khinh khi các bạn, đó là họ giáo dục các bạn đó các bạn ơi! 
Giữ lấy để tu, giữ lấy để tiến, để học toàn khóa! Trong đó nó có quân sự, chánh trị, kinh tế trong tâm thức 
các bạn! Không cần đi đâu học cho mất công! Chính các bạn lập lại trật tự thì các bạn đã có trường học 
trong tâm các bạn rồi! Các bạn đã có một cuốn Kinh Vô Tự, mà các bạn đời đời phải đọc nó, phải thấy nó, 
phải săn sóc nó! Cuốn kinh đó các bạn phải luôn luôn thờ trong tâm thức của các bạn, các bạn mới thấy 
rằng muôn loài vạn vật là bạn và các bạn hằng sống trong kinh vô tự! (còn tiếp) 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 6 2018 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   cho 
đến 31 tháng 8 2018 như sau:  
Người gửi                      US$                        CAD 

Le Toan (CA) 100    
Ho Thanh Hoang (Mtl)   150  
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Thanh Nguyen (CA) 100    
Thao Nguyen (CA) 100    
Hong Vo (CO) 100    

Dam van Ho (GA) 100    
Truong thi Quoi (CA) 2,000    
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Do Thi Van (CA) 200    
Hong Duc & Bao Khanh (CA) 100    
An danh (Mtl)   500  
Betty Tran (FL) 2,000    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    

BD TD Tu Thong (TX) 1,050    
Nguyen Cuong Dien& Nhung DO(Australia)   300  
An danh (TX) 1,228    
Cam Thieu HUYNH(TX) 600    
Anonymous (CA) 350    
Duong Hai Van (AB)   500  
Ho Van Dam (GA) 100    

Lanh Nguyen (SC) 300    
Hong Vo (CO) 100    
Vuong Kim Hoan (CA) 200  

Ngon T Huynh (GA) 200  

 

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc 
sửa nhà dột nát) 
- Học bổng 2018-2019 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
- Giúp các em câm điếc một phần tiền ăn  
- Giúp người già neo đơn 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào mỗi đầu tháng 
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học 
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu 
- Giúp người già neo đơn 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ 
trợ cho công việc này  
  
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
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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 

24.08.2018 
Kính thưa quý bạn đạo, 
  

Chúng tôi có nhận một số phiếu chuyển vận của quý bạn đạo vào giờ chót qua thư từ. 
Xin quý bạn sử dụng email hoặc text cho Ban Ghi Danh hay BVC thay vì gởi thơ, vì 
thơ qua đường bưu điện đi rất chậm. 

 
 Xin quý bạn đạo lưu ý các điểm sau đây: 

1) Đón tại Phi Trường Montreal Pierre-Elliott-Trudeau International Airport  (Code: 
YUL): 

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: 
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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. 

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: 
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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. 
 
Thời tiết dự báo: 
Nóng nhất là 22oC hay 71oF lạnh nhất là 15oC hay 59oF 
Có thể mưa 30% 
 

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 

 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Kính xin Quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Bà Trần Thị Đại sanh năm 1924 là mẹ 
ruột của bạn đạo Trần Thị Ngọc Thủy và là nhạc mẫu của bạn đạo Bảy Chà mất lúc 10g 25 sáng 
ngày 24 tháng 8 năm 2018 tức ngày 14 tháng 7 năm Mậu Tuất, hưởng thọ 95 tuổi, hỏa táng tại Hoa 
Viên quận 9 Tp HCM, rải tro tại Vũng Tàu ngày 25 tháng 8 năm 2018, được siêu thăng tịnh độ 
 
Thành thật cám ơn Quý bạn đạo   
 

2)                                               Thư Cảm Tạ 
 
Chúng tôi gia đình Quách Thanh Minh ,thành thật cảm ơn quí bạn đạo thuộc miền Nam California 
và các bạn đạo khắp nơi  trên toàn thế  giới, đã đến tham dự và gởi vòng hoa cũng như đã hướng 
tâm cầu nguyện để  tiển đưa anh về nơi an nghỉ sau cùng. 
 
Sự hiện diện của quí bạn đã đem lại  niềm an ủi và sự ấm áp cho linh hồn anh Quách Thanh Minh . 
 
Chúng tôi rất cảm động sự quí mến của mọi người  đã dành riêng cho anh, nên  đến tham dự thật là 
đông đảo. Đặc biệt hơn nữa , chúng tôi rất cảm ơn đến  một gia đình bạn đạo ở tiểu bang New 
Mexico, đã hổ trợ  chu toàn hết mọi sự việc. 
 
Vì tang gia bối rối , nên sự tiếp đón có nhiều điều thiếu sót hay  thiếu phần chu đáo, kính mong quí 
bạn đạo hoan hỷ và niệm tình tha thứ cho chúng tôi. 
 
Một  lần nữa , gia đình chúng tôi xin cảm tạ toàn thể quí bạn đạo. 
 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
 


