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Th�m thoát 10 ngày tr��c �ây, chúng tôi �ã làm l% 
c�u siêu 100 ngày cho  Ái H�u Lê S� Ng�c t�i chuà Liên 
Hoa Brossard. Th�i gi� �i mau quá. Lúc s�ng còn c�m 
th�y lâu, nh�ng khi m�t r�i th�i gian qua vùn v�t . 

V! ch�ng tôi còn nh�, tr��c khi anh Ng�c ra �i v�nh 
vi%n, c4 m�t tu�n, ��!c anh g
i phone sang th�m h�i, nói 
chuy�n, ân c�n vui v�. Sau khi ��!c ch� Ng�c cho bi�t 
thêm là không nh�ng anh �i�n tho�i cho chúng tôi thôi 
mà còn g
i �� m�t các b�n bè thân thi�t khác n�a. R�i 
sau �ó ít ngày,  anh �ã qua ��i m�t cách êm �, b� l�i cõi 
��i cùng xác thân ô tr
c �� v� s�ng n�i c*c l�c th� gi�i. 
Chúng tôi liên l�c ��!c v�i ch� ngay �� chia bu�n cùng 
ch�, và ch� �ã th�a thu(n, chúng tôi thay vì g i hoa phúng 
�i�u, m0i tu�n làm l% c�u siêu cho anh, cho t�i h�t th�i 
gian ��nh nghi�p là 7 tu�n và thêm l% 100 ngày n�a. 

Anh Ng�c ra �i �� l�i bu�n �au cho gia quy�n và l�u 
luy�n cho b�n bè. Tr�i bên này �ã b	t ��u l�nh, tuy�t �ã 
b	t ��u r�i, nh� ��n t�i anh, t�i tính tình hi�n h(u, vui v� 
h�n nhiên c�a anh . M  t� L.T.A.H  s� 75. "
c l�i ti�u 
s, c�a anh, th�y nhi�u giai �o�n nh� s�ng l�i nh�ng th�i 
k$ anh �ã tr�i qua, c�a l�ch s, n��c nhà . Nh�ng lúc 
cùng anh �àm ��o, nh(n th�y anh �áng là ng��i b�n quý. 
Tuy h�n tu&i, nh�ng lúc nào c�ng ��i v�i nhau nh� 
ng��i ��ng la. "áng quý thay! Con ng��i nh� anh, ph�i 
có duyên may m�i g�p ��!c. Nh� hình �nh, l�i nói, c, 
ch. c�a anh, tôi còn nh� mãi! Nh�ng ch	c gi� này anh �ã 
yên vui trong cõi c*c l�c. Xin  c�u chúc anh, n�u theo 
nghi�p ��nh, còn ph�i sinh, thì c�ng tái sinh  vào  nh�ng 
b(c có th� cu nhân �� th�. 
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