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Kính Biếu 

BẢN TIN Số 9  

 

Trương Bửu Diệp Foundation đoạt Giải Thưởng xuất 

sắc nhất của thành phố Garden Grove năm 2015 

TBDF - Tin từ Chương trình Khen thưởng của Garden Grove 

Award Program (GGAP), Hội Trương Bửu Diệp Foundation 

(TBFD) được nhận Giải Thưởng xuất sắc nhất năm 2015 trong 

số các Tổ chức Tôn Giáo. 

GGAP thu thập thông tin từ nhiều 

nguồn khác nhau, bao gồm các cơ 

quan độc lập bên ngoài cung cấp, để 

phân tích và lựa chọn tiêu chuẩn 

thắng giải trong từng lãnh vực hoạt 

động. Giải thưởng năm 2015 được 

dành trọng tâm về chất lượng chứ 

không thiên về số lượng.              

                            (Xem tiếp trang 3) 

 
 

 

“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!” 

Ngày Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ (Mother’s Day) là dịp để 

tôn vinh các bà mẹ, tình mẹ. Đây cũng là dịp để những 

người con thể hiện tình yêu của mình đối với đấng sinh 

thành. Những câu chuyện sau đây nói lên điều thiêng 

liêng ấy, trong Ngày của Mẹ. 

 Lòng Mẹ bao la... 

“Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến luật lệ hay sự 

thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.” (A mother's 

love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down 

remorselessly all that stands in its path - Agatha Christie). Với người mẹ Annie Nguyễn (Garden Grove, CA) 

cũng vậy. Khi cô con gái- Crystal Nguyễn-vừa tròn 13, bà đã gần như chết đứng khi biết con mình dính vào ma 

tuý.                                                                          (xem tiếp trang 2)
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“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!”       
(Tiếp trang 1) 

Ròng rã suốt 10 năm, bà sống trong sự đau khổ 

khi chứng kiến con mình vào-ra trung tâm cai 

nghiện, mà vẫn không thoát khỏi được bóng ma 

đen tối của ‘chất trắng’ đang tàn phá đời con mình. 

Nhưng chính tình yêu của bà, đã giúp con gái bà 

gần như tái sinh. Bà Annie kể: “Không còn lối 

thoát, năm 2013 tôi đã ra Nhà thăm viếng của 

Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) cầu xin với 

Cha Diệp. Tôi để hình cháu lên chỗ Cha mà năn nỉ 

với Cha: Lạy Cha, xin Cha cho con gái con là Maria 

Crystal Nguyễn từ bỏ xì ke ma tuý, trở lại trường, 

và làm người hữu dụng cho xã hội. Chị Hương, Hội 

trưởng TBDF thấy vậy nên tới hỏi han, tâm tình, 

chia sẻ. Chị cũng đề nghị tôi cất hình con gái đi vì 

không muốn công khai hình ảnh riêng của cháu 

như vậy. Nhưng tôi bất chấp, ai cười mặc họ, chỉ 

xin những ai có lòng thương xót hãy cầu nguyện 

giúp cho con gái tôi.” Rồi bà Annie xin nước đã 

được làm phép ở Văn phòng TBDF về cho con gái 

uống. Crystal uống xong thì ói ra hết. Điều kỳ diệu 

đã xảy ra. Ngay ngày hôm sau, Crystal tự tìm đến 

Trung tâm cai nghiện mà không cần mẹ đưa đi 

như những lần trước. Hai năm sau kể từ khi được 

ơn Cha Diệp, cô gái ấy đã từ bỏ hẳn ma tuý, hiện 

đang là sinh viên của Cypress College ngành Tâm 

lý Xã hội học, với quyết tâm trở thành bác sĩ tâm 

lý. Ngoài giờ học, Crystal còn làm tại Thư viện của 

Chapman University và thường xuyên đi nói 

chuyện, hoặc gặp gỡ, giúp đỡ những bậc cha mẹ 

có con cái vướng vào ma tuý, để truyền kinh 

nghiệm của mình.  

 
Bà Annie Nguyễn (trái), chụp trong lần thu hình làm nhân chứng tại 
TBDF Studio và Crystal, năm 2015, khi cô đã dứt bỏ hẳn ma túy để làm 
lại cuộc đời. 

 

 

 

Những gì cô đang làm đúng với điều khấn xin của 

mẹ cô cách đây hai năm. Crystal thừa nhận: “Mẹ đã 

giúp con, ủng hộ con rất nhiều nên con mới trở 

thành người tốt được. Con yêu mẹ nhiều lắm!” 

Vâng, ai cũng hiểu, không có tình yêu của mẹ, 

Crystal không thể làm được những điều đó! 

Bà N. Phan (Westminter, CA) cũng không kém 

đau khổ, khi con gái bà mắc bệnh tự kỷ từ năm lên 

4 tuổi. Năm nay con bà đã là một thiếu nữ 19 tuổi, 

nhưng bà vẫn phải tự tay chăm sóc cho cô. Sinh ra 

một đứa con không được bình thường, bà N. đau 

LÒNG biết dường nào, nhưng ngày ngày, bà vẫn 

kiên nhẫn đưa đón con đi học trường đặc biệt, cam 

chịu những lần con la hét, nóng nảy, đập phá, giận 

dữ...Bà tâm sự :”Năm cháu lên 10 tuổi, tôi cho cháu 

uống thuốc bắc. Hơn một năm qua, từ khi biết Văn 

phòng Cha Diệp, tôi đến xin nước cho cháu uống, 

thay cho thuốc bắc, cùng với lời cầu nguyện: Cha ơi 

xin Cha ban phép lành cho con con, cho cháu đỡ 

bệnh. Từ khi con tôi uống nước xin từ Văn phòng 

Cha Diệp, cháu đã đỡ nóng nảy và biết nghe lời tôi 

rồi. Có lần tôi xin nhiều nước cho cháu, thì bị vài 

người đang cầu nguyện trong phòng la tôi, nói tôi 

tham lam, quá đáng. Tôi buồn lắm, nhưng không 

thể giải thích. Biết chuyện, các cô Thiện nguyện 

viên trực an ủi, và cho thêm nước đem về.” Hiện 

nay sáng nào bà N. cũng ra Văn phòng Cha Diệp từ 

rất sớm để xin nước về cho con gái. Bà nói: “Tôi 

đạo Phật, thấy tôi ra đây người ta xì xào nói tôi bỏ 

đạo mà theo Cha, theo Chúa. Nhưng tôi không để ý 

những lời ấy, tôi nói với Cha, với Đức Phật rằng: 

Con khổ quá vì đứa con gái của con, nên mới chạy 

tìm đến Cha Diệp. Đạo con, con vẫn giữ, nhưng con 

tin Cha Diệp vì Cha đã ban phép lành cho con gái 

con. Con tin ở hiền con sẽ gặp lành.”  

Hạnh phúc khi còn mẹ 

Một ngày giữa tháng Tư năm 2015, cô Thắm Trần 

(Redondo Beach, CA) đến Văn phòng Cha Diệp 

xin được làm nhân chứng cho sự linh thiêng của 

Cha. 
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Vào phòng thu, cô kể: “Má tôi hiện đang sống ở 

Toronto, Canada. Năm ngoái, bà thức dậy thì bị liệt, 

không ngồi lên, không đi đứng gì được. Nghe chị tôi 

gọi phone báo tin, tôi lo quá, không biết chuyện gì 

xảy ra với má. Tôi mẹ goá con côi, dù rất muốn bay 

sang Canada chăm sóc má, nhưng làm sao bỏ con ở 

nhà một mình mà đi được. Cùng đường, tôi chạy đến 

cầu xin Cha Diệp, xin Cha ban cho má tôi sức khoẻ.  

Trời ơi, Cha Diệp linh thiêng quá, tôi xin và đã được. 

Má tôi hồi phục rất nhanh. Trước lễ Thanksgiving 

2014, má tôi đi lại được rồi, dù phải dùng walker, 

nhưng tôi tin đó chính là phép lạ Cha Diệp ban cho 

má tôi.” 

                    
Cô Thắm Trần. Hình chụp tại TBDF Studio 

Chị Thắm cũng cho biết, gia đình chị bên Canada đạo 

Phật, nhưng rất tin nơi Cha Diệp. Chị của chị đã lên 

website của TBDF để download hình Cha Diệp xuống 

cho mẹ chị thờ. Kết thúc buổi thu hình, chị Thắm xin 

được phát câu chuyện của mình vào đúng dịp 

Mother’s Day để tạo sự bất ngờ cho người phụ nữ mà 

chị yêu quý hơn ai hết trên thế gian này, mong bà 

sống khoẻ để chị còn có dịp sang thăm. 

Lòng Hiếu Thảo 

Câu chuyện về đứa con hiếu thảo Ba Trần 

(Fountain Valley, CA) với người mẹ già (San 

Diego), khi phải dấu mẹ chuyện ông đã dùng nước 

lấy từ Văn phòng Cha Diệp để cứu mẹ thoát bệnh 

cũng đã gây xúc động nhiều người. Nhờ liên lỉ cầu 

xin, nay mẹ ông đã không cần dùng đến thuốc đặc 

trị, hết đau đớn, ăn uống, tiêu tiểu bình thường.  
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Ánh mắt, giọng nói của ông không dấu được niềm 

hạnh phúc khi kể về sự hồi phục của mẹ mình: “Tôi 

đưa mẹ đi nhà hàng, khi thì gọi chả giò, lúc là bún bò, 

nhìn thấy mẹ ăn ngon lành, tôi sung sướng lắm. Tôi 

tin, chỉ có Cha Diệp mới làm nên được kỳ tích này.” 

Cho đến giờ, cuối tuần nào ông Ba cũng mua nước 

đến nhờ Cha Diệp làm phép, rồi bắt xe lửa đem 

xuống San Diego cho mẹ ông dùng.  

Hạnh phúc lớn nhất trong mỗi chúng ta là khi ta còn 

mẹ, còn được nhìn thấy mẹ. Những ai đang còn được 

niềm hạnh phúc này, đừng bỏ phí thời gian nhé, hãy 

chạy đến ôm mẹ, và nói rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ 

nhiều lắm!”                                     Mai Nguyên

                                                                                                    

 

 

 

Trương Bửu Diệp Foundation đoạt Giải 
Thưởng xuất sắc nhất của thành phố 
Garden Grove năm 2015        (Tiếp trang 1) 

 

Mỗi năm, GGAP bầu chọn Tổ chức và Cơ sở Thương 

mại đạt được những thành tựu xuất sắc nhất đối với 
cộng đồng trong từng lãnh vực hoạt động. Những tổ 

chức này đã nâng cao hình ảnh tốt đẹp của các cơ sở 
thương mại nhỏ của thành phố Garden Grove thông 

qua việc tận tình phục vụ quý khách hàng và cộng 
đồng của mình. Chính những tổ chức này giúp TP 

Garden Grove trở thành một nơi tuyệt vời để gắn bó, 
làm việc và hưởng thụ cuộc sống. 

 

 
Nhà thăm viếng Cha Diệp, nhìn từ bên ngoài. 

Garden Grove Award Program là một chương trình 
thường niên vinh danh các Cơ sở Thương Mại và Tôn 

Giáo đạt thành tựu xuất sắc trong khu vực Garden 

Grove. Giải thưởng được đặt ra để vinh danh những cơ 
sở duy trì được tính cạnh tranh cao, đồng thời mang lại 

những giá trị dài hạn cho cộng đồng địa phương. 
Nhiệm vụ của Garden Grove Award Program là ghi 

nhận và vinh danh các cơ sở thương mại nhỏ tại địa 
phương đã và đang đóng góp cho nền kinh tế Hoa kỳ. 

 
Nguồn: Garden Grove Award Program (GGAP) 
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XIN KHẤN 

1-CON LÀ THOMAS VU Q. PHUC – RANCHO 
CORDOVA, CA: 

 

Vợ con mang bệnh tiểu đường, trong máu có 
mỡ, bà ấy đau nhức mình mẩy, và mất ngủ 

thường xuyên. Phần con bị cao máu, thận suy, 
tim đập lúc nhanh lúc chậm, hay hồi hộp, lưng 

con còn bị đau, mắt mờ. Cháu Cecilia của con (8 

tuổi) trí nhớ kém, không được nhanh nhẹn, nên 
ảnh hưởng đến việc học hành của cháu. Con cúi 

xin Cha Trương Bửu Diệp thương xót ban phép 
lành cho chúng con và xin Cha cầu bầu cùng 

Chúa, Mẹ Maria ban ơn chữa lành cho chúng 
con. Con xin tạ ơn Cha. 

 

2-CON LÀ THAO FAX – LAS VEGAS, NV 
Với lòng thành khẩn, con xin Cha cầu bầu cho 

con hết bệnh, có sức khỏe để đi làm nuôi hai con 
còn nhỏ. Con cảm tạ ơn Cha. 

 

3-CON LÀ JENNIFER MAI – HOUSTON, TX 
Xin Cha giúp con và chồng con có công việc làm 

được tốt đẹp và được nhiều sức khỏe. Con cám 
ơn Cha. 

 

4-CON LÀ TRAN THANH SON – PHOENIX, 
AZ 

Xin Cha cầu bầu cho con cái con biết vâng lời, 
ngoan ngoãn, học hành thành đạt; cho chồng 

con có công ăn việc làm đều đều và được mọi sự 
bằng an trong tay Chúa và Mẹ Maria. Xin Cha 

luôn gìn giữ và che chở cho chúng con mọi lúc 

mọi nơi. Con chân thành cảm ơn Cha. 
 

5-CON LÀ MARIA NGUYEN THI DAN – 
STAFFORD, TX 

Cha ơi, con trai của con mắc bệnh ung thư gan 

rồi Cha ơi...Con đau buồn quá! Dù chỉ mới là thời 
kỳ đầu, nhưng cháu suy nhược cả tinh thần và 

thể xác. Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa, cho 
con của con được khỏi bệnh, cả linh hồn lẫn thể 

xác. Con xin tạ ơn Cha. 
 

6-CON LÀ THANG NGA – ARMADALE, VA 

Con xin khấn cho chồng con bớt bệnh đau nhức. 
Con xin cám ơn rất nhiều!  

 
 

XIN KHẤN 

7-CON LÀ MARIA HAO DANG – SAN DIEDO, 

CA 
 

Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria, xin 
Cha phù hộ cho con được khỏe mạnh, bình an, và 

được mọi ơn như ý. Xin Cha cho tay chân con hết 

đau nhức, cho con hết bệnh đau bao tử. Con còn 
bị bệnh mất ngủ suốt 7-8 năm qua, xin Cha chữa 

lành bệnh mất ngủ cho con luôn. Con xin tạ ơn 
Cha. 

 

8-CHÚNG CON LÀ SAN VÀ NGA – OKLAHOMA 
 

Tháng trước con có xin cho vợ chồng người con 
của con là Lộc & Nhung lấy được tiệm nail. Nay 

các cháu lấy được tiệm rồi Cha ạ, nên con xin 
khấn cho tiệm của các cháu có đông khách. Con 

cũng xin một điều này nữa, là nhờ Cha cầu bầu 

giúp cho vợ chồng Lộc & Nhung có con, vì các 
cháu đang rất mong mà chưa được. Con xin hết 

lòng tạ ơn Cha. 
 

9-CON LÀ MAI NGUYEN – KENTUCKY 

 
Con bị ung thư ruột già và đã đi mổ được hai năm 

nay. Khi đó con có cầu xin Cha Trương Bửu Diệp 
thương xót mà chữa cho con được lành bệnh. Nay 

bệnh tình của con đã đỡ nhiều. Con xin cảm tạ ơn 

Cha. Nhưng mới đây tay chân của con bị tê buốt. 
Con cầu xin Cha thương mà chữa cho con khỏi 

hẳn bệnh tật để con được an lành vui sống bằng 
an mà phụng sự Chúa, Mẹ Maria và giúp đỡ mọi 

người. Con xin đa tạ Cha. 
 

10-CON LÀ LENA DINH – SPRINGFIELD, OH 

 
Gia đình chúng con xin tạ ơn Cha đã cho chúng 

con mua nhà được thuận tiện, và được Cha ban 
cho ơn như ý. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng Chúa 

cho con của con là P.J và Katie ngoan ngoãn, 

chồng con bỏ được tính nóng nảy, bỏ thuốc lá, 
siêng năng đạo đức, biết nhớ tới Chúa mọi lúc mọi 

nơi. Xin cho ba má con được sống an hưởng tuổi 
già. Gia đình chúng con sắp dọn lên Columbus, xin 

Cha luôn đồng hành cùng chúng con Cha nhé! 
Chúng con xin cảm tạ Cha. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa gửi về TBDF 
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XIN KHẤN 

 
 

Quang cảnh Buổi cầu nguyện Tháng 4-2015 

 
11-CON LÀ PHUNG THI TOAN – GRAND 

PRAIRIE, TX 

Kính lạy Cha Trương Bửu Diệp, con xin Cha cầu 
bầu cùng Chúa cho chồng con sớm bình phục trong 

những ca mổ sắp tới, xin cho con cái con suông sẻ, 
thuận lợi trong tình duyên, và cho con được bằng 

an, mạnh khỏe. Xin Cha nhậm lời cầu xin và nâng 

đỡ chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha! 
 

12-CON LÀ TIN MAI – FLORIDA 
Con xin Cha ban cho con những điều khấn nguyện 

sau đây: Cho con cái con biết yêu thương nhau, 
cho con có sức khỏe, công việc làm ăn thuận lợi, 

xin cho chồng con đổi tính, ba con và anh chị em 

con mạnh khỏe. Con xin cảm ơn Cha! 
 

13-CON LÀ THUY NGUYEN – HOUSTON, TX 
Chúng con xin Cha nguyện giúp cầu thay, cho bố 

mẹ con biết thương yêu, quý mến nhau lại sau hơn 

60 năm chung sống, không chửi mắng nhau, không 
ham mê tiền bạc, biết coi thường vật chất, sống vui 

vẻ, thương yêu con cháu, dọn lòng dọn xác hướng 
về Chúa Trời, sống bình yên, chết trong tay Chúa, 

Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Con xin cảm tạ Cha! 

 
14-CON LÀ ANNA KIM – MOUNT AIRY, NC 

Con có người con là Martin M., sinh năm 1984. Con 
khổ quá Cha ơi, cháu chẳng học hành, cũng không 

đi làm, không vợ con gì, một đồng cũng xin mẹ. 
Làm mẹ, con không thể nào bỏ con con được. Kính 

xin quý Hội thương đến con, cầu cùng Cha Diệp 

thương đến Martin M., giúp cháu biết tu tỉnh học 
hành, chịu khó làm ăn, biết giúp đỡ mẹ già. Con 

xin Cha Diệp thương con mà dẫn dắt Martin. Con 
xin cám ơn Cha. 

 

 

 

CẢM TẠ 

1-CON LÀ TAM M. DANG – WHILESTOWN, IN 

 
Con xin cảm tạ Cha, Cha ơi, con đã thoát được 

cơn hiểm nghèo và lành bệnh rồi. Nhân dịp tết 
Nguyên đán vừa qua, con từ Virginia qua 

California thăm mẹ con, con có ghé Văn phòng và 

Nhà cầu nguyện của Cha. Xin Cha tiếp tục chữa 
lành bệnh cho con gái của con, và cho con trai con 

mạnh khỏe, bình an và sống đạo đức. Con xin tạ 
ơn Cha! 

 
2-CON LÀ JENNIFER MAI – HOUSTON, TX 

 

Con xin cám ơn Cha đã giúp cho mọi việc trong 
gia đình con đều suông sẻ. 

 
3-CON LÀ HELEN NGUYEN – MISSISSIPI 

 

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con tai 
qua nạn khỏi, tiệm của con có khách hàng hằng 

ngày. Con xin Cha tiếp tục cầu bầu, cho mẹ con 
hết bệnh. Hai chị em con bị bệnh mất ngủ, xin 

Cha giúp chúng con ngủ ngon mà không cần dùng 

thuốc ngủ. Kính tạ ơn Cha! 
 

4-CHÚNG CON LÀ DIANA TRAN VÀ TINA 
TRUONG – CHESTERFIELD, VA 

 
Gia đình con cảm tạ Cha đã cho gia đình con được 

bình an, cho con của con hết bịnh. Chúng con hết 

lòng tạ ơn Cha! 
 

5-CON LÀ MARIA DANG HAO – SAN DIEGO, 
CA 

 

Con xin tạ ơn Cha đã cho con nhận được nước, 
sách, báo do Hội TBDF gửi sang. Mấy ngày nay 

con uống nước, và mỗi lần uống con đều cảm thấy 
bớt đau đớn. Bây giờ con còn bệnh mất ngủ, xin 

Cha thương xót mà chữa nốt bệnh này cho con, 
Cha nhé! 
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Chiều hôm sau cô gọi báo cho tôi biết là cô thi đậu rồi, 

cô dù là người ngoại đạo vẫn đến văn phòng Cha Diệp 

để tạ ơn Cha. 

Một cô bạn khác bị mổ tay ngay trước ngày thi. Ai 

cũng nghĩ cô ấy sẽ không được cho thi. Biết vậy, tôi lại 

chạy đến cầu nguyện nhờ Cha giúp bạn. Vậy mà cô ấy 

được thi, mà còn đậu nữa. Một người bạn khác nữa bị 

lay-off. Thấy tình cảnh đáng thương, tôi có cầu nguyện 

với Cha cho người bạn tôi sớm tìm việc phù hợp và lâu 

dài.  Tháng sau chỗ mà bạn tôi muốn làm nói sẽ nhận 

bạn tôi vào làm việc liền.  

Dịp lễ tạ ơn năm trước 2014, một người quen của tôi ở 

Việt Nam qua đây làm việc thì bị mất computer mà 

không biết đã để quên ở đâu. Trước ngày về người ấy 

có nhờ tôi tìm dùm vì trong computer đó có nhiều 

thông tin quan trọng. Ngày hôm sau tôi chạy đến 

những nơi người ấy từng đến, nhưng thật vô vọng vì ở 

đâu người ta cũng lấy số phone của tôi, hứa sẽ tìm 

giúp mà chẳng có nhiều manh mối gì. Mẹ tôi thấy vậy, 

khuyên: “Con đừng qúa lo nghĩ mà hãy quỳ xuống 

cùng với Mẹ mà cầu nguyện với Cha Diệp.” Bẵng đi vài 

tháng sau, tôi có nhận được tin nhắn của một người xa 

lạ. Họ đồng ý để tôi lấy lại máy mà không tốn chút tiền 

chuộc nào. 

Tôi có chị bạn ở Việt Nam lấy chồng trễ. Hai người rất 

mong có con mà chờ hoài không có. Cách đây ba năm, 

cả hai đi điều trị bằng y khoa nhưng vẫn không có kết 

quả. Khi đó tôi cũng khấn với Cha cho chị sớm có con 

vì chị đã lớn tuổi. Mới đây, anh chị ngưng điều trị y 

khoa thì chị mang thai. Đứa con của chị ấy bây giờ đã 

biết chạy, cháu rất dễ thương và khỏe mạnh. Sau khi 

sanh cháu này, cả nhà chị đến Tắc Sậy để tạ ơn Cha. 

Thật sự tôi là người rất thiếu đức tin, lười biếng 

chuyện nhà Chúa. Mẹ tôi nhiều lần bảo ban khuyên 

lơn. Sau này, tôi siêng năng đi lễ cũng chỉ muốn làm 

mẹ tôi vui lòng. Nhưng từ khi được ơn Cha, đức tin tôi 

được thêm sức dẫn đường. Nếu ai muốn cầu xin Cha 

điều gì, xin đừng nản lòng và xin đừng quên sống 

xứng đáng với phép lạ và tình yêu thương của Cha. 

Đỗ Bảo Ngọc (California) 

 

 

ƠN LÀNH 

Hãy sống đẹp vì tình yêu của Cha 
 
Hiện nay tôi đang rất hạnh phúc vì những ơn 

lành Cha Trương Bửu Diệp đã nhậm lời tôi cầu 
xin. Tôi cũng hạnh phúc thay cho cả những 

người bạn đã được ơn mà Cha ban cho họ.  

 
Năm ngoái, tôi phải lấy bằng thẩm mỹ, tôi học đã 10 

năm rồi mà chưa thi. Vì bỏ học lâu, phần yếu sức 

khỏe, nên tôi học không vô, thi hoài không đậu. Lần 

thi viết vào dịp gần Giáng sinh năm trước, lúc đang 

thi tự dưng tôi không nhớ gì hết. Tôi phải dừng giữa 

chừng. Chợt nhớ đến Cha, tôi vội cầu xin Cha. Lúc 

đó, thật sự tôi vừa đau (vì tôi đang bị bệnh), lại lo là 

bị thi rớt, nên tôi chỉ muốn khóc mà thôi. Vậy mà lúc 

thi xong, người ta báo tôi đậu rồi. Tôi ngạc nhiên 

lắm, y như Cha nhậm lời tôi cầu xin ngay liền lúc đó. 

Chẳng khác nào một phép lạ. 

 
 

Cô Bảo Ngọc, hình chụp tại Văn phòng TBDF. 

 
Đầu năm 2015, lúc thi lại bằng thực hành, tôi cũng bị 

cảm nặng nên chẳng học được gì. Tôi có để hình Cha 

trong túi áo và tranh thủ cầm hình Cha để cầu 

nguyện. Cha lại giúp tôi lần nữa, nên lần đó tôi thi là 

được cấp bằng liền. 

Tôi có cô bạn phải thi lại bằng thực hành. Cô ấy thi 

hoài không đậu, vì tay cô ấy dị ứng với hóa chất, bị lở 

ra nên rất đau. Trước ngày đi thi, tay cô ấy vẫn còn 

bị dị ứng và đau đớn. Tôi có hứa cầu nguyện cho 

những người bạn cùng trường thẩm mỹ mà tôi học, 

nên lần đó tôi chạy đến văn phòng Cha Diệp để cầu 

xin Cha cách riêng cho cô.  
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CẢM TƯỞNG KHÁCH ĐẾN THĂM CHA 
 

Cô Konnie Coronodo – Inglewood, CA 

“Tôi lập gia đình đã hơn 20 năm, bị hư thai vài lần, 

cho đến giờ, hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có con. Mới 

đây, tôi đi làm tóc ở một salon của người Việt Nam, 

thấy có nhiều người nói về Cha Diệp. Biết chuyện của 

tôi, một người khách trong tiệm cho tôi danh thiếp 

của Trương Bửu Diệp Foundation và nói tôi hãy đến 

mà cầu nguyện với Cha, vì Cha rất linh thiêng. 

 
 

Cô Konnie Coronodo. Hình: TBDF 

 
Hôm nay, nhân dịp dì tôi từ Mexico sang thăm mẹ tôi, 

tôi đưa mẹ và dì cùng đến thăm viếng Cha Diệp. Tôi 

đã cầu nguyện với Cha, xin Cha cho tôi một đứa con 

trai. Gia đình tôi cũng có vài chuyện lục đục, nên tôi 

đã xin Cha ban phước lành cho vợ chồng tôi hạnh 

phúc. 

Mẹ tôi là Esther Hernande, sống ở Los Angeles. Mẹ tôi 

cầu nguyện cho bà ngoại 90 tuổi của tôi, và xin Cha 

giúp cho ba tôi được bình an. Ông tên là Martin 

Lopez. Dì tôi mới sang Mỹ chơi, dì đang rất buồn vì 

chồng dì, Reginaldo Enriquez Villegas mới mất tuần 

trước. Bà đến đây để cầu nguyện cho linh hồn ông 

sớm siêu thoát.” 

 

CẢM TƯỞNG TRONG NGÀY GIỖ CHA 

Như được về quê ăn giỗ 

Em qua Mỹ được 9 năm. Còn nhỏ bạn của em thì 

đây là năm thứ 14 định cư ở đây. Nhưng ngày giỗ 

Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 69 vừa qua mới là lần 

thứ 2 tụi em được dự tại Văn phòng Cha Diệp. 

Năm ngoái, tụi em kéo tới 5 đứa bạn làm chung sở 

đi ăn giỗ Cha Diệp. Lần đó ăn xong, tụi em chỉ cần 

bỏ chén dĩa dơ vô thùng rác, chạy vô xin Cha chai 

nước, rồi kéo nhau về. Năm nay cũng vậy, cũng ăn 

no rồi vào phòng xin nước của Cha. Nhưng năm nay 

ai dự đám Giỗ Cha Diệp khi ra về còn cầm trên tay 

hoặc là trái quýt vàng rực, hoặc là trái táo tươi đỏ, 

là ‘Lộc Của Cha’. Sau khi đã có ‘lộc’ đem về, nhỏ 

bạn kéo em ra xe, nhưng em quay lại vì chợt nhớ là 

phải nói lời cám ơn Hội Trương Bưu Diệp 

Foundation, nơi đã tạo cho em một cảm giác của 

ngày xưa… 

Vâng, đã lâu lắm rồi, tụi em mới có được cảm giác 

như vậy. Đó là lúc được bố mẹ cho về quê ăn Giỗ 

ông bà. Đến ăn xong…đi chơi, la cà ở nhà hàng 

xóm…mà không phải nấu nước, bày biện, dọn dẹp, 

rửa chén,…Những chuyện ấy đã có người lớn làm 

rồi. Không những thế, ăn xong tụi em còn được gói 

đem về. Đến ăn Giỗ Cha Diệp giống về nhà ăn giỗ 

ghê! 

Em rất cám ơn các anh chị ở Trương Bửu Diệp 

Foundation đã chịu cực, tổ chức Giỗ Cha, chuẩn bị 

mọi thứ và đón tiếp một cách chu đáo, niếm nở với 

mọi người, và cả với những người trẻ như tụi em. 

Xin hãy tiếp tục duy trì nề nếp đẹp như thế hoài các 

anh chị nhé, để bọn trẻ ‘tha phương’ như tụi em còn 

có ‘nhà’ để về thăm, và về ‘ăn giỗ’ 

Phương Nguyễn – Yến Lưu 

(Ghi lại cảm tưởng trong ngày Giỗ Cha Diệp – 

Tháng Ba ngày 12, 2015) 
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Đừng lo lắng nhiều qúa về con cái vì con cái có phần 

số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. 

Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng. Đừng mong chờ 

nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng 

vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng 

buộc khác nên không thể giúp gì bạn.  

Với những người thuộc lứa tuổi 60, đừng đánh đổi 

sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không 

mua được sức khoẻ.  

Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là 

đủ? Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ 

ăn khoảng năm, ba chén cơm mỗi ngày; dù bạn có cả 

ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ vừa đủ 

rộng để ngủ nghỉ ban đêm. Vậy chừng nào bạn có đủ 

thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi. Nên bạn hãy 

sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn 

phiền riêng. 

Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị 

trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy 

so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ… 

 

Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một 

ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn 

“được”. Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn 

hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và 

hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ. Với tính 

khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thường 

xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa 

dạng, uống thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ 

sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe. Và nhất 

là còn bạn bè nữa… họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ 

trung. Không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc 

lõng, bơ vơ. 

Tóm lại, đừng hứa khi đang vui! Đừng trả lời khi 

đang nóng giận! Đừng quyết định khi đang buồn! 

Đừng cười nói lớn khi có người đang đau khổ. 

Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. 

(Sưu tầm) 

 

CHIA SẺ 

Ngẫm nghĩ cuộc đời (tiếp theo và hết) 
 

Đừng! 
 
Đừng hứa khi đang vui! Đừng trả lời khi đang 

nóng giận! Đừng quyết định khi đang buồn! 

Đừng cười nói lớn khi có người đang đau khổ. 

Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ. Ba năm học nói, 

một đời học cách lắng nghe. Chặng đường ngàn dặm 

luôn bắt đầu bằng một bước đi. Đừng a tòng ghen ghét 

ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta. 

Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, 

nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn 

thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi. Nếu bạn sống đến 

70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn 

chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để 

sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, 

bạn đừng tiết kiệm quá mức. Trên 50 tuổi mừng từng 

năm, qua 60 tuổi mong hàng tháng, tới 70 tuổi đếm 

mỗi tuần, đến 80 tuổi đợi vài ngày, được 90 tuổi… ngơ 

ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm… 

 

Hình minh họa. Nguồn: telegraph.co.uk 

Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những 

gì nên thưởng thức. Biết trân quý những điều tốt đẹp 

quanh mình, có lòng biết ơn và san sẻ cho thiên hạ 

những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho 

con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ 

ăn bám.  
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Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp 

Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ được 
tặng: hình Cha Diệp (nhiều cỡ); DVD, CD về Nhân chứng ơn lành 
Cha Diệp; CD Nhạc Thánh ca, CD Nhạc ‘Con tìm đến Cha’, DVD Lễ 
Giỗ Cha Diệp, DVD Ơn lành đặc biệt chia sẻ trong ngày Giỗ Cha, 
Sách 100 Ơn Cha Diệp Tập I và II, bản tin Ơn Lành... 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và Bản tin ƠN LÀNH 
(xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên lạc với TBDF qua phone: 
(714)537-8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 
 

 
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

 

1-Buổi Cầu Nguyện (BCN) Tháng 5-2015 và là dịp mừng Ngày của Mẹ (Mother’s Day) vào thứ Năm, ngày 7 

tháng 5, lúc 7 giờ tối tại Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp. Quý vị ở xa xin vào website: www.truongbuudiep.org  

hoặc www.tbdf.org để xem trực tiếp truyền hình BCN. 

2-Giờ phát hình chương trình Truyền hình ƠN CHA DIỆP: 

 SAIGON TV 57.5 LÚC 9:15 sáng thứ Năm hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 

 VBS 57.6 LÚC 11:00 trưa Chủ Nhật hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 

3-GIỜ MỞ CỬA: Từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều mỗi ngày, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật. Thăm viếng và xin khấn hoàn toàn 

miễn phí. 

4-GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE (TALK VÀ TEXT): Xin gọi số phone (714) 702 5129 để gửi lời khấn trực tiếp đến Cha.  

 

 

 
Chương trình Miễn phí tại TBDF 

 

Tư vấn về Bảo hiểm Sức khỏe, Obamacare, Bảo 
hiểm nhân thọ do hai cô Tâm Nguyễn và Kim 

Anh phụ trách 3 buổi/tuần, gồm thứ Hai, thứ Tư, thứ 

Sáu, từ 10:00 đến 12:00 sáng. Phone: (714)856-
8209.  

 
Tư vấn về Luật Hôn nhân & Gia đình, và các 

luật khác do Luật sư Derek Tran (Trần Truyền 
Đức) phụ trách. Phone: (714)345-0589 

 
Tư vấn về Luật Di trú Hoa Kỳ và Việt Nam, do 

Chuyên viên pháp lý Chung Bảo Tú phụ trách mỗi 

tuần một buổi từ 5:00 – 7:00 tối thứ Ba hàng tuần. 
Phone: (714)897-1523 
 

Dịch thuật và công chứng, do Ông Phúc Phạm 

(Dennis) phụ trách mỗi tuần một buổi từ 10:00 đến 
12:00 sáng Thứ Bảy. Phone: (714)489-1287 

 

Đóng góp thông tin, bài vở, quảng cáo trên Bản 
tin ƠN LÀNH, xin gọi Trang Nguyễn 

(714) 537 8159 
Email: info@truongbuudiep.org 

 
BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 

 

Giá đăng Quảng cáo trên Bản tin Ơn lành: 
 1/2 trang bìa sau: 80 USD/kỳ 

 Nguyên trang trong: 120 USD/kỳ 
 1/2 trang trong: 60 USD/kỳ 
 1/4 trang trong: 30 USD/kỳ 
 1/8 trang trong: 15 USD/kỳ 
 1/16 trang trong: 8 USD/kỳ 

 
Chân thành cám ơn các cơ sở thương mại đăng 
quảng cáo để giúp duy trì Văn phòng và Nhà 
thăm viếng Cha Diệp. 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
mailto:info@truongbuudiep.org
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Ả
N

G
 C

Á
O

 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/

