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LỜI GIỚI THIỆU
Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng chư Quí đồng Đạo các mẫu Tờ Cảm Tạ dạng pdf form, là dạng có
thể điền trực tiếp trên máy vi tính rồi in ra giấy khi cần dùng. Những mẫu Tờ Cảm Tạ chúng tôi sưu tầm được,
có hình vẽ Long, Phụng, Qui... mà thường thấy Hội-Thánh (trước 1975) dùng trước đây; những hình vẽ vì trải qua
nhiều năm và qua nhiều lần sao chép nên không còn được rõ ràng lắm, nên chúng tôi mạo muội do theo đó vẽ lại.
Chúng tôi cố gắng vẽ theo đúng như nguyên bản như có thể được, nhưng vì có nhiều nét lu mờ phải đoán chừng,
nên có lẽ vì vậy mà không được hoàn đúng hay chính xác, hơn nữa vì không có năng khiếu trong việc vẽ họa mà
lại phải vẽ trên máy vi tính bởi dùng con chuột (mouse) thay cho cái cọ, ngòi viết, vì vậy mà không được thẩm mỹ
như nguyên bản được, xin quí đồng Đạo niệm tình mà châm chước những nét vụn về thô kệch.
Trong các mẫu Tờ Cảm Tạ mà chúng tôi giới thiệu trong ebook này với hi vọng có thể phần nào trợ giúp và
tiện dụng cho Thánh-Thất hay Điện Thờ Phật Mẫu khi cần. Bản vẽ cho Thánh-Thất thì có hình của Tòa-Thánh
Tây-Ninh ở ngay giữa đầu trang tờ giấy, còn bản cho Điện Thờ Phật-Mẫu thì có hình Báo Ân Từ (ở Nội Ô TòaThánh Tây-Ninh). Khi xử dụng chỉ cần ấn chuột trái (left click) vào các khoảng trống, thì có thể đánh máy điền
vào các sự kiện cần thiết. Khi đánh máy điền xong khoảng trống, để điền khoảng trống kế tiếp thì chỉ cần ấn phiếm
Tab thì con trỏ chuột (cursor) sẽ nhảy đến khoảng trống kế tiếp để tiếp tục điền. Khi điền xong là có thể in ra giấy.
Chú ý, vì mẫu Tờ Cảm Tạ có nhiều màu sắc nên nếu có thể được nên dùng máy in màu (laser hay inkjet) và khi
in nhớ ghi đúng số trang của bản Tờ Cảm Tạ vừa được điền để in ra cho đúng.
Các mẫu Tờ Cảm Tạ mà chúng tôi giới thiệu trong ebook này có nội dung tổng quát thường thấy ở một số
Thánh-Thất hay Điện Thờ Phật-Mẫu thường dùng, tuy nhiên nếu đồng Đạo nào muốn có nội dung đặc biệt cho
việc Đạo sự ở địa phương mình, email cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng làm đúng như yêu cầu của ThánhThất hay Điện thờ Phật-Mẫu, hoặc có thể cho chúng tôi biết tên, địa chỉ hay các sự kiện riêng biệt của Thánh-Thất
hay Điện Thờ Phật-Mẫu, chúng tôi sẽ ghi vào bản Tờ Cảm Tạ để khỏi phải điền mỗi khi cần dùng.
Tự nhận biết khả năng yếu kém, không chuyên nghiệp, hi vọng đồng Đạo nào, có năng khiếu về vẽ họa, vẽ
lại các mẫu Tờ Cảm Tạ gởi cho chúng tôi thì thật là may mắn. Chúng tôi cũng ước mong chư Đạo-Hữu, Đạo Tâm
nào có được những bản Tờ Cảm Tạ nào khác hơn do Tòa-Thánh hay Điện Thờ Phật Mẫu ở Tòa-Thánh Tây-Ninh
– trước 1975 – cấp cho xin vui lòng photocopy hay đọc (scan) vào máy vi tính gởi cho, giúp chúng tôi có thể lưu trử,
bảo tồn và vẽ lại để giới thiệu đến chư quí đồng Đạo các nơi. Để gởi các tài liệu đến chúng tôi, xin vui lòng gởi vào
hộp điện thư tamngyen351@live.com – Xin thành thật tri ân!
Trân trọng,

California, 05/10/2018
Tầm Nguyên

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Châu Đạo _________
Tộc Đạo __________

(Cửu T hập _ _ _ _ _ _ _ _ Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

THÁNH-THẤT __________________

Hương Đạo __________
Số: _________/_______

TỜ CẢM TẠ

Chân thành cảm tạ: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Đã công quả:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Để chi dùng vào việc xây dựng và phát triển nền Đạo Pháp.
Nay cấp tờ cảm tạ này để lưu niệm.
Nguyện cầu Ơn-Trên ban hồng ân cho quí Huynh Tỷ cùng bửu quyến.
______________, ngày ____ tháng ____ năm 201___
T.M. _______________
___________________________

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Thánh-Thất __________
____________________
____________________

(Cửu T hập _ _ _ _ _ _ _ _ Niên)

TÒA-THÁNH

TÂY-NINH

TỜ CẢM TẠ

Số: _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _


Chân thành cảm tạ Vị:���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Đã có lòng hảo tâm hiến giúp:�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nay cấp tờ cảm tạ này để lưu niệm. Nguyện cầu Đức Chí-Tôn, Đức Phật-Mẫu ban
nhiều hồng ân cho Huynh Tỷ cùng bửu quyến.
______________, ngày ____ tháng ____ năm 201___
T.M. ________________
______________________

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu T hập _ _ _ _ _ _ _ _ Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐIỆN THỜ PHẬT-MẪU _______________

Số: _________/_______

TỜ CẢM TẠ

Chân thành cảm tạ: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Đã công quả:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Để chi dùng vào việc xây dựng và phát triển nền Đạo Pháp.
Nay cấp tờ cảm tạ này để lưu niệm.
Nguyện cầu Ơn-Trên ban hồng ân cho quí Huynh Tỷ cùng bửu quyến.
______________, ngày ____ tháng ____ năm 201___
T.M. ______________
___________________________

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
ĐIỆN THỜ PHẬT-MẪU __________
____________________
__________________

(Cửu T hập _ _ _ _ _ _ _ _ Niên)

TÒA-THÁNH

TÂY-NINH

TỜ CẢM TẠ

ĐT: (___) ____-____
Số: _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _


Chân thành cảm tạ: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Đã có lòng hảo tâm hiến giúp:�������������������������������������������������������������������������������������������
Nay cấp Giấy Cảm Tạ này để làm bằng và lưu niệm. Nguyện cầu Đức Chí-Tôn,
Đức Phật-Mẫu ban nhiều hồng ân cho Huynh Tỷ cùng bửu quyến.
_______, ngày ___ tháng ___ năm _______ (DL ___/___/ 201__)
____________________
_________________

_________________________
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TỜ CẢM TẠ

