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` 
Số 1296  10 tháng 5 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) Làm người cần vui để làm gì? 
2) Làm người có hạnh phúc không? 
3) Người lớn tuổi hay quên là sao? 
4) Duyên lành là gì? 
5) Ở thế gian nầy có lập nhiều cơ cấu tu học khác nhau có hữu ích gì không? 
6) Sau sáu tiếng bay trên không trung Bé đã bình an đến nơi, Bé cảm thấy mệt mỏi hay 
không? 
7) Ở mặt đất có xứ giàu và có xứ nghèo tại sao? 
 
 

 
Ðức Hạnh 

 
Ðức hạnh do người tâm tự thức 

Thực hành chất phác cùng tin tưởng 
Trời độ không ngừng tâm hướng thượng 
Thành tâm hướng thượng Trời minh độ 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1)16-02-94 
Hỏi: Làm người cần vui để làm gì? 
 

Ðáp: Thưa làm người cần cười vui để cho độc tố trong ngũ tạng được thoát ra, thay vì bị 
kẹt không thông, vui để thấy sự loạn động âm u của chính mình, thấy được mình u uất 
tăm tối là đại phước cho chính mình mà sửa tiến. 
                Kệ: 
Tự mình sửa tiến dẹp tâm phiền 
Khai mở vui tươi sống thức yên 
Phiền não không còn tâm mến đạo 
Thành tâm tu luyện tự mình xuyên 
 

2) 17-02-94 
Hỏi: Làm người có hạnh phúc không? 
 

Ðáp: Thưa làm người rất đầy đủ hạnh phúc, đã có một thân xác rất vi diệu đã cấu trúc 
theo định luật tự nhiên, cầu tiến hòa hợp với siêu nhiên tức là sự thanh tịnh cần thiết cho 
tâm linh. Chỉ có sự ham muốn quá độ tai hại cho cơ thể và sai lạc chiều hướng phát triển 
của tâm linh. 
                 Kệ: 
Thức giác minh tâm rõ tiến trình 
Về đâu cũng thức tự mình minh 
Ai gieo động loạn tâm ai khổ! 
Học hỏi không ngừng xét xét minh 
 

3) 18-02-94 
Hỏi: Người lớn tuổi hay quên là sao? 
 

Ðáp: Thưa người lớn tuổi hay quên là vì trong lúc trẻ cuộc sống không có trật tự, bộ thần 
kinh bị xử dụng quá nhiều trong giới tình, tiền, duyên, nghiệp mà không hay, tạo khổ cho 
chính mình, đến già hay quên là vậy, hay lo những chuyện ngoài khả năng của chính 
mình, tâm không yên trí không ổn, mất vốn thanh tịnh. 
                Kệ: 
Chuyện đời lắm chuyện chưa minh giải 
Mối nợ trần gian chuyển biến hoài 
Bỏ thức không hành tâm chẳng thức 
Vía hồn không trụ sống bi ai! 
 

4) 19-02-94 
Hỏi: Duyên lành là gì? 
 

Ðáp: Thưa cảm thức được chiều sâu của tâm đạo thì mới cấu tạo được một duyên lành tự 
thức, phát tâm kính mến sự việc mà chính mình muốn làm cho phần hồn tự thức. 
                 Kệ: 
Bền lâu tâm đạo trí phân minh 
Xét thấu chơn hồn tự chuyển khuynh 
Cùng bạn thực hành duyên đạo pháp 
Trí thông thanh tịnh lại càng minh 
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5) 20-02-94 
Hỏi: Ở thế gian nầy có lập nhiều cơ cấu tu học khác nhau có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa cơ cấu tu học để phục vụ người kế tiếp, tùy duyên của mọi người, sau khi thực 
hành pháp môn của chính họ, đem lại lợi ích cho tâm thân của chính họ, nhiên hậu mới 
bằng lòng dấn thân phục vụ cho người kế tiếp, ước mong cải tiến được một phần lớn lao 
cho cộng đồng nhơn sinh. 
 
                   Kệ: 
Thiết tha dẫn tiến hành trình tịnh 
Khai mở chơn hồn tự giác minh 
Thay đổi không còn giao ý động 
Cảm minh thiên địa sống tâm linh 
 

6) 21-02-94 
Hỏi: Sau sáu tiếng bay trên không trung Bé đã bình an đến nơi, Bé cảm thấy mệt mỏi 
hay không? 
 
Ðáp: Thưa Bé càng nhớ Trời Phật trong lúc bay, Bé cảm thấy rất an toàn và bình an. 
 
                   Kệ: 
Sống trong trật tự đàng hoàng chuyển 
Ý lực không hành đang tiến triển 
Nghìn dặm tung hoành đang rút ngắn 
Thương Trời nhớ Phật sống an yên 
 

7) 22-02-94 
Hỏi: Ở mặt đất có xứ giàu và có xứ nghèo tại sao? 
 
Ðáp: Thưa ở mặt đất này có xứ giàu và có xứ nghèo cũng do lòng dân của mỗi xứ mà 
thôi, có xứ hoàn toàn tự do phát triển và xây dựng thì xứ đó dễ giàu về tâm linh và vật 
chất. Ngược lại xứ bị ràng buộc và quản lý bởi một số người thiếu thông minh và lợi 
dụng dân số để làm giàu cho cá nhân thì người dân luôn luôn thiếu thốn và nghèo khổ và 
sợ đủ thứ chuyện như: sợ nghèo, sợ thiếu ăn, sợ thiếu mặc, sợ công an và cảnh sát. Tu thì 
sợ Trời sợ Phật và sợ cả ma quỉ, bỏ quên thực chất từ bi của chính mình mà đành sống 
trong cảnh lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngược lại người chịu tu thiền thì sẽ đem lại lợi lộc 
cho toàn dân và quốc thái dân an, mọi người chung vui trong thanh tịnh, bớt đua đòi và 
sung sướng, biết mình biết họ, biết được cõi Trời là chánh. 
 
                  Kệ: 
Chung vui phát triển các ngành tiến 
Giải khổ bền lâu tự tiến xuyên 
Thanh tịnh không còn gây thắc mắc 
Cùng chung xây dựng sống an yên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Minh tâm 
 

Tâm lành khai triển chơn tâm tịnh 

Thức giác bình tâm tự xét minh 

Ðạo đức không còn ôm chấp trách 

Hòa mình thanh nhẹ tự mình minh. 

 

Gỡ rối thực hành xét trí tâm 

Thành tâm phục vụ chẳng sai lầm 

Quy nguyên giềng mối gieo duyên tốt 

Tự cứu giúp người lý diệu thâm 

 

Chung hành dìu tiến quy muôn một 

Rõ lẽ trời ban tịnh pháp quang 

Trí tuệ không ngừng gieo ý tốt 

Bình tâm học hỏi tiến chung đàng 

 

Thức tỉnh tâm tư tạo dựng đàng 

Cùng chung tiến hóa trí tâm an 

Ðời là tạm cảnh tâm hành tiến 

Cảm thức trần gian tự khai màn 

 

Thanh tịnh vui hành trong thức giác 

Bền lâu vững tiến tự mình an 

Khai thông trí tuệ minh chơn pháp 

Giải tiến tâm lành trí sáng ban 

 

Ðường đi trong sáng tự mình hòa 

Phát triển xa gần tự vượt qua 

Ðiạ lợi nhân hòa trong ý thức 

Bình minh sáng tỏa rõ gần xa 

 

Ðồng hành tiến giải trí tâm thanh 

Phát triển tâm tu mở các ngành 

Tâm đạo tình đời không dấy động 

Bình minh quang chiếu ý tâm thanh. 

Minh tâm tự sửa quy thân hành 

Giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh 

Cảm thức điều lành tâm dứt khoát 

Giải mê phá chấp tự hành thanh 

 

Quy hội chơn linh tự tiến hành 

Thực hành chất phát tự phân ranh 

Ðạo đời lẫn lộn không ranh giới 

Thức giác bình tâm rõ ý thanh. 

 

Hồn nhiên phân giải đường tu tiến 

Thực hiện tâm tu chẳng có phiền 

Duyên nợ trần tình nay chẳng có 

Tự nhiên thông cảm tự chơn hành 

 

Khai tâm mở trí tự phân bàn 

Thực hiện chơn tu trí cảm an 

Quy hội tình trời trong sống động 

Càng tu càng hiểu trí càng an 

 

Giải tà quy chánh chuyển hư vô 

Học hỏi không ngừng tự thức vô 

Lục tự phân minh phần trí đạo 

Tâm tu tự giác niệm Nam Mô 

 

Trăng sao ban chiếu quy thiền định 

Nhập định quang minh rõ tiến trình 

Xây dựng quy hồi tâm ổn định 

Chơn hành tự đạt tự phân minh. 

 

Sáng suốt ban vui phát triển hoài 

Vô sanh bất diệt chẳng lầm sai 

Cùng chung tu tiến vui muôn thuở 

Nhớ bạn đồng hành chẳng tạo sai 
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Pháp Luân thường chuyển hiệp chơn lời 

Diễn tiến không ngừng rõ các nơi 

Quy một tình trời xuyên sự thật 

Pháp quang thanh nhẹ tiến từ thời 

 

Nhập định minh tâm hướng cảnh trời 

Bình an khai mở rõ chơn lời 

Quý yêu nguyên khí trời ban phước 

Giải tỏa phiền ưu tự thảnh thơi 

 

Hòa đồng điển giới tâm khai triển 

Thức giác bình tâm chẳng lụy phiền 

Khổ hạnh thực hành duyên đạt tốt 

Trùng tu giải nhiệt thật là yên 

 

Độ thế tâm tu chẳng lụy phiền 

Duyên trời tốt đẹp vẫn xe duyên 

Quy nguyên một mối tâm cùng thức 

Uyển chuyển không ngừng tự tạo duyên 

 

Vượt khỏi trần tâm chẳng loạn điên 

Quy y Phật pháp tự mình hiền 

Giải phần ô trược chung hành triển 

Quý mến trời cao tự mình xuyên. 

 

Chung tiến đồng hành tâm giải nghiệp 

Bình minh ban chiếu trí tâm yên 

Tình đời đen bạc không phiền não 

Giải nghiệp tâm minh chẳng còn riêng./. 

 

Lương Sĩ Hằng 
 

TRÍCH BANG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Thuần Dương Thoát Tục 
 

Montréal, ngày 17 tháng 5 năm 1983 (tiếp theo và hết) 
 

Cho nên nhiều người tu, nói tôi tu Vô Vi sao càng ngày càng nhiều chuyện, thấy càng ngày càng 
sáng suốt vì các bạn đã có niềm tin tự thức! Biết người phần hồn là quan trọng cho nên các bạn 
chịu tu! Thì khi các bạn tu là các bạn thoát tục với một cái ý chí thoát tục! 
 
Sau cái ý chí thoát tục đó là phải có thử thách! Dũng rồi,con người dũng, con người hùng thì 
chuyện thử thách đâu có nghĩa lý gì! Cho nên chúng ta bị thử thách thì chúng ta lại được cởi mở 
hơn. Mà nếu chúng ta gặp cảnh thử thách và chúng ta lại than ván nữa là chúng ta là người trì trệ 
và không có tiến, chúng ta không có phải, rất nhiều người có thể tu về Vô Vi, một nhóm người 
nhỏ mà thôi! Nhưng mà nhóm người này lại bị thử thách nhiều hơn, cả triệu lần hơn những 
người tu giải đãi! Các bạn càng thiền càng bị thử thách hơn! Thì trong sự thử thách đó nó mới 
thật sự vun bồi dũng chí của các bạn! Cho nên nhiều bạn đã hằn học và vượt qua cơn thử thách 
rồi, ngày hôm nay các bạn thấy tôi thanh nhẹ vô cùng, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi có cơ 
hội diện kiến Chúa! Tôi thấy tôi có cơ hội diện kiến với Ðức Phật! Tôi thấy tôi có thể vượt qua 
trùng dương dễ dãi! Thấy ta là vô cùng bất tận và tâm thức của chúng ta luôn luôn bất biến, chỉ 
đi tới mà thôi! Ðó là một việc quí giá mà chính hành giả phải thực hành mới có được! 
 
Hằng tuần tôi đã nhắc các bạn, vì tôi là người hành và người tôi là con người đã bị trở ngại rất 
nhiều! Tôi lại tự vựơt qua trở ngại mới nhắc cho các bạn! Cho các bạn thấy rõ rồi, chúng ta tin 
đi! Chúng ta hãnh diện được làm chủ của một tiểu thiên địa này, mà tiểu thiên địa này liên hệ với 
cả càn khôn vũ trụ! Phạm vi quá lớn rộng! Chúng ta vui lên, reo mừng để tiến tới! Chúng ta mới 
vượt tới cõi không không gian không thời gian! Qua những cơn điêu luyện vô giá đó, vô cùng 
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đó, chúng ta phải chấp nhận học hỏi! Nếu chúng ta không chấp nhận là chúng ta chỉ dậm chân tại 
chỗ và không tiến nổi! 
 
Bây giờ các bạn đi tới trình độ học viết văn, viết sách, để cứu độ chúng sanh nhưng mà một thời 
gian nào các bạn không có viết gì hơn bằng một chữ Zéro mà thôi! Lúc đó các bạn đã thấy rằng 
nụ cười của các bạn sẽ cứu độ chúng sanh! Hành động tươi đẹp của các bạn sẽ giúp nhiều người 
tiến hóa! Các bạn sẽ thấy rõ ràng mọi sự việc, một cử một động các bạn đều cứu độ chúng sanh! 
Lúc đó các bạn mới thấy cái giá trị của siêu nhiên, món ăn thức uống hằng ngày, sự sống! Đó là 
Thượng Ðế về với các bạn! 
 
Các bạn nên vui, các bạn ôm lấy nó và sống với nó, tất nhiên các bạn biết sống với Thượng Ðế! 
Việc tu hành vô cùng siêu diệu, chúng ta phải cố gắng hành nữa, tự tu, tự tiến, thức tâm, phá mê 
giải trược để đóng góp cho cộng đồng càn khôn vũ trụ đang điêu linh hiện tại! 
 
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./. 
 

ĐỀ TÀI SUY GẪM 
                                           

ĐẠI ĐỊNH 
 

Hỏi : Thầy Đã nhập Đại Định, xin Thầy có thể hé mở cho chúng con biết đó là trạng thái như thế 
nào không ? 
 
ĐÁP : Nhập đại định đối với Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, muốn nhập định 
phải nhờ Pháp luân thường chuyển khai mở nhắm mắt lại thấy toàn thân yên ổn, phần hồn xuất 
khỏi thể xác, mà học hỏi tùy duyên và trình độ của hành giả mà tiến. Pháp Luân Thường Chuyển 
Huệ Tâm Khai, khi trí sáng Tâm minh thì sẽ đi đứng dễ dãi, hiểu những chuyện người phàm 
chưa hiểu tới, cảm thông nguyên lý của Trời Đất, tiến về cõi ánh sáng mà thôi. Trong trạng thái 
ĐẠI ĐỊNH, không còn cảm thấy thể xác, ngũ uẩn giai không, tiến hóa dứt khoát, không còn lưu 
luyến trong giờ đại định. 
(Thực hành tự cứu)) 
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Thông báo video mới upload 
 
Lời đầu tiên xin được cám ơn quý vị đã chú tâm và theo dõi hai đoạn video tuần qua.  Thiền 
Viện Hai Không xin gởi thêm bốn video tiếp theo của Khóa Sống Chung "Thân Thương" 2019. 
Kính mời quý vị cùng coi trọn bộ 6 video Khóa Sống Chung "Thân Thương" tại Thiền Viện Hai 
Không từ ngày 14 - 16 tháng 6 năm 2019.  Video đã ghi lại nhiều điều học hỏi, những lời Đức 
Thầy đã giảng dạy, từ bạn đời/bạn đạo, tạo hạnh đức, sự huyền dịu và lòng tin yêu nơi đạo pháp, 
cảnh sanh ly tử biệt, phải trực diện trước căn bệnh ngặt nghèo và tìm được sự an lành.  Thêm vào 
việc học đạo lại có đêm văn nghệ tự nhiên không bài bản hay sắp xếp đã cho ra những nụ cười 
vang cả núi rừng hoang vắng.  Buổi Lễ Bế Mạc như lời hẹn hò sẽ tái ngộ và đem theo lời nhắc 
nhở bạn đạo luôn luôn tinh tấn hành pháp vậy. 
Xin coi trọn bộ video theo đường link sau đây: 
Khóa Sống Chung 2019 ngày 14 buổi sáng, p1  https://youtu.be/jWE19vnJusE 
Sự Huyền Diệu và Lòng Tin, p2  https://youtu.be/pkYTuG0kENg 
Sanh Ly Tử Biệt, p3  https://youtu.be/4m8SH3kd-PE 
Trực diện với bệnh ngặt nghèo, p4  https://youtu.be/zEN1wuNcvf8 
Đêm Văn Nghệ Thân Thương giữa Núi Rừng, p5  https://youtu.be/4dqIucDWl98 
Khóa Sống Chung 2019 ngày 16 buổi sáng, p6  https://youtu.be/ZgIQg7zHZ8E 
 
kính bái 
Thiền Viện Hai Không  
 

BẠN ĐẠO VIẾT 
 
Kính thưa quý bạn đạo: Trong thời đại-dịch hiện nay đã và đang làm cho hoàn cầu tàn tật, khủng 
hoảng, lo sợ và chết chóc khắp nơi-nơi, - Làm người ai cũng khó tránh khỏi hoang-mang dao 
động! May mắn là chúng ta có tu, có pháp hành, giải – nhờ đó mà chúng ta không bị lôi cuốn vào 
cuộc nạn tai đầy bi thảm nầy! 
Đã biết rằng đời vô-thường -  luôn thay đổi, đổi thay! Có đó rồi không đó, nay còn, mai mất, thì 
đó cũng nằm trong luật tiến-hóa tự nhiên thôi! 
 
Là người tu, ít nhiều chúng ta cũng có chút vốn – vốn đó là vốn “Thanh-Tịnh”. Chỉ có thanh-tịnh 
thì mới có thể hóa giải được sự kích, phản động ở bất cứ trường hợp nào. Trong lúc nầy người tu 
thiền ở nhà tự quay vào trong - Ẩn Cư hành pháp nhiều hơn, và cũng để thấy rõ chính mình 
nhiều hơn!  
- Xin chân thành,-  một chút chia xẽ để có bài cho quý bạn đọc cho vui: 
 
     Ngọc kia ẩn ở trong ta 
       Quay vào mới thấy ẩn tàng từ lâu. 
             Không tu nào biết những gì 
      Vào tu mới biết đường vào tâm-linh 
              Càng tu, càng thấy tội tình 
        Có thân tạo ác tưởng mình là hay! 
      Thâu đêm rõ lý đạo-đời 

         Càng ngày vay mượn Đất,Trời không ngưng!  
Tu rồi hiểu biết luật Trời 

    Luật đời kích động, công dày quả to 
   Luật trời nào có so-đo 
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    Tâm-hồn thanh nhẹ, bản thân dày vò 
      Luyện đạo trong sáng, ngoài buông 

          Dày công thông đạt, điển tuông suối nguồn 
        Thong-dong, chẳng có bận lòng 
   Tâm-hồn, thân-thể, không còn phân ranh 
 
  Cali. 06-05-20 
     Kính bái, Lê Thị Lệ Hoa 

 
THƠ BẠN ĐẠO 

 
     Cùng Nhau Niệm Phật 
 
Cùng nhau niệm Phật, các bạn ơi! 
Niệm cho dịch bệnh, chạy xa rời 
Hiệp sức đồng niệm, cả thế giới  
Niệm thấu Bề Trên, thấu Phật Trời 
Cầu nguyện Cha Mẹ, cùng Thầy Tổ 
Ân độ chúng sinh, bớt rụng rơi  
Niệm Phật gia tăng, thanh khí điển  
Đẩy lùi dịch bệnh, giúp ích đời 
Tâm thành niệm Phật, giúp sinh chúng  
Mọi người vui khỏe, khắp nơi nơi 
Niệm Phật hồi hướng, cho thế giới  
Thoát khỏi nạn tai, vui sống đời  
Thầy dạy niệm Phật, chấn động lực 
Giải được nghiệp tâm, giải nghiệp đời 
Anh em huynh đệ, ta đồng niệm  
Tình thương ban rãi, khắp mọi nơi  
Thương yêu tha thứ, ta hành xử  
Thuận Thiên giả tồn, thuận luật Trời 
Vô Vi hành thiền, và niệm Phật  
Thầy dạy pháp quí, chớ buông lơi 
Cùng hướng về nhau, ta niệm Phật  
Hoà điển trên không, khắp mọi nơi  

Như là Wifi, ta kết nối  
Ta hội tụ nhau, dù xa rời  
Ta cùng nâng cấp, cách hành triển 
Thăng tiến điển năng, các bạn ơi! 
 
Thủy Bùi  - Missouri 2/5/2020 
              
              ===== 
               Dừng 
 
Hãy dừng suy nghĩ, bận rộn đời 
Dừng cuộc nói chuyện, dừng đi chơi  
Giờ hẹn đã đến, ta niệm Phật  
Điểm hẹn hướng đến, là cảnh Trời  
Cùng nhau niệm Phật, ta hồi hướng  
Cùng nhau hội tụ, với Cha Trời  
Dùng thanh khí điển, ta tự cứu  
Cứu gia đình ta, cứu độ đời 
Cầu nguyện thế giới, hết dịch bệnh 
Mọi người vui khỏe, khắp muôn nơi  
 
Thủy Bùi - Missouri 2/5/2020 
               ====== 
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       Tạ Ơn Thầy Tổ 
 
Thân người khó được ai ơi 
Có rồi trân quý mỗi ngày lo tu 
Đừng vì ham muốn khờ ngu 
Mất đi hối tiếc ngàn thu trên đời 
Người khôn hiểu biết thức thời 
Có pháp Thầy Tổ an vui tu thiền 
Pháp tu tịnh luyện ngồi yên 
Thanh lọc bản thể khử liền trược dơ 
Tu hành dứt khoát mộng mơ 
Tham thiền nhập định thờ ơ không còn 
Siêng năng học hỏi lần mòn 
Vui cùng thanh điển triền miên cảm hòa 
Cảm ơn các đấng Trời Cha 
Cho ta dưỡng khí để mà tịnh tu 
Cảm ơn Thầy Tổ trên đầu 
Tổ Sư ban bố điển hầu sáng soi 
Xét đi ngẩm lại mà coi 

Có phước thật nhiều Tổ lại ban cho 
Sách kinh chất chứa đầy kho 
Băng giảng minh triết dạy cho thực hành 
Cảm ơn Thầy Tổ đã đành 
Gắng tu niệm Phật tự mình tiến thăng 
Đừng vì những chuyện nhọc nhằn 
Không tu uổng kiếp khó khăn làm người 
Công phu huyền bí ai ơi 
Thanh lọc điển cái thiền hoài không thôi 
Điển thanh bao bọc cả người 
Mặt hoa da đẹp vui tươi hiền lành 
Ngồi thiền giải trược lưu thanh 
Giải mê phá chấp siêng hành hòa tan 
Đường đi rộng mở thênh thang 
Vui chơi một kiếp nhẹ nhàn thăng hoa. 
 
Mai Kiết Khánh, ngày 29 tháng 4, 2020 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
1) Xin quí bạn đạo hướng tâm cho bạn đạo HỨA Lisa Thục Duyên sanh ngày 20 tháng 9 1983 
mất ngày 2 tháng 5 2020 5:45am tại Montreal 36 tuổi là ái nữ của bạn đạo Hứa Bạch Mai được 
siêu thăng tịnh độ 
  
Xin cám ơn quí bạn đạo 
  
Hội Vô Vi Canada 
 
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trần thị Sự sanh ngày 24 tháng 10 
năm 1925 vừa qua đời lúc 12 giờ khuya ngày 4 tháng 5 năm 2020 tại tư gia, Montreal, Canada, 
hưởng thọ 95 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày lễ từ mẫu chủ nhật 
10 tháng 5 năm 2020 từ 9 giờ sáng tới 10 giờ 30 tại nhà quàn Complexe funéraire Aeterna.  Hỏa 
táng cùng ngày vào lúc 10 giờ 30. Vì đại dịch Covid-19, chỉ thân nhân gia đình mới được tham 
dự tang lễ và hỏa táng. 
Gia đình bác Sự thành thật cảm tạ quý bạn đạo 
  
 
 


