THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhn c tin bun

Bà NGUYỄN THỊ BÉ
Thân Mẫu Thầy Hiệu Phó Điều Hành Cao Mạnh Chinh
đã vĩnh viễn ra đi ngày 4 tháng 1 năm 2006 tại Việt Nam.
Toàn thể giảng viên, phụ huynh và học sinh Trung Tâm Việt Ngữ
Văn Lang, San Diego xin chân thành kính chúc Bác được sớm về cõi
Niết Bàn và vui hưởng thanh nhàn an lạc đời đời.

• Chúng con kính chúc hương hồn Bác sớm
an lạc nơi chốn vĩnh hồng. Anh Chị Chinh
rất hãnh diện có Bác là Mẹ.
• Kính chúc Bác an vui yên nghỉ nơi bồng lai
tiên cảnh. Thân chúc Anh Chị Chinh có
nhiều nghị lực vượt qua những ngày tháng
khó khăn này.
• Nguyện cầu hương linh Bác sớm an nghỉ
nơi miền cực lạc.
Chúc Bác đi được yên lành
Vào nơi Đất Phật nhặt cành Vô Ưu
Chúc Bác giấc ngủ mộng du
Nhẹ nhàng trong cõi thiên thu tuyệt vời
[Trích thơ Việt Dương Nhân]
Ban Giảng Huấn, Ban Điều Hành
TTVNVL San Diego
đồng kính.

• Xin mạn phép thay mặt anh Chủ Bút Chinh viết
lên đoản thư Xuân gửi Mẹ. Thân chúc anh chị
Chinh và gia quyến sớm xoa dịu những giây phút
mất mát đau buồn nhất trong đời.

Đoản Thư Xuân Gửi Mẹ
Mẹ ơi, hôm nay Xuân lại về
Hoa đào chớm nở, én lượn bay
Mai vàng tươi thắm, mứt thơm ngọt
Tất cả vẫn còn, nhưng mẹ không
Mẹ ơi! Có biết một nỗi lòng
Xuân này không mẹ , mỏi mòn trông
Nhìn lên mây trắng, con mong ngóng
Hình bóng mẹ yêu, vẫn mỉm cười
Nghìn thu an nghỉ, mẹ yêu hỡi
Kẻ ở, người đi, nói nghẹn lời
Dù bao ngăn cách, xa tầm với
Giữ mãi trong tim, bóng mẹ hiền
Ban Biên Tập / Ban Báo Chí VL

