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�U T� VB LÁ TH� VÀ NIBM VUI TUCI GIÀ 
 

LÊ KH7C THÍ 
 

Qua �i�n �àm trao �&i ý ki�n v�i ái h�u  Bùi 
Thành D��ng v� lá th�  AHCC mà các anh vùng 
Washington DC �ã vui lòng nh(n l�i ph� trách 
n�m 2004, tôi r�t vui m�ng ��!c bi�t thành ph�n 
ban ph� trách Washington DC �a s� ��u   vào tu&i 
vui thú �i�n viên mà v)n h�ng hái tham gia “ vác 
ngà voi” . "ây là m�t d�u hi�u cho th�y lá th� c�a 
chúng ta càng ngày càng l�n m�nh, tuy tu&i ��i 
c�a ái h�u ngày càng cao. "áng m�ng thay !!! 

Làm lá th� không ch. là lo cho lá th� t�t �#p, 
bài v  phong phú mà con ph�i lo cho t��ng lai lá 
th�. V� ph�n nhân s*, lo tìm ngay ban ph� trách k� 
ti�p, và v� ph�n tài chánh, ph�i làm sao cho có �� 
�� phát hành 2 lá th� trong m�t n�m, ��ng th�i 
ph�i còn có th�a ít nhi�u �� chuy�n l�i cho ban k� 
v�. Vì v(y mà ban ph� trách v�a nh(n làm lá th� 
thì �ã ph�i nhìn quanh ��a ph��ng nào vui lòng 
nh(n lãnh lá th� n�m k� ti�p; n�u có ��!c m�t l�ch 
trình ph� trách lá th� nh� k$ ��i h�i n�m 1998 �ã 
��t ��!c cho 5 n�m thì r�t quý.Có ���c m�t l�ch 
trình nh� v(y, ban ph� trách m�i yên tâm là s+ có 
ban k� ti�p và c�ng �� cho ban ph� trách sau n�y 
có thì gi� chu2n b� sMn sàng cho vi�c �ón nh(n. 
Nh�ng làm th� nào �n ��nh ��!c m�t l�ch trình n�u 
không có thêm m�t k$ ��i h�i n�a. 

Nhân �ây tôi xin k� l�i câu chuy�n tôi có d�p 
ti�p xúc v�i ái h�u  Nguy%n Thành Thi�t ( nay là tu 
s� Tánh - Nh�, �ã xu�t gia vào tu    chùa Vi�t Nam 
  Los Angeles ). M�c dù b(n r�n Ph(t s*, ái h�u 
Nguy%n Thành Thi�t  nh	c nh  là nên t& chc m�t 
"�i H�i AHCC n�m t�i �� anh em   xa có d�p 
th�m nhau . Ái h�u còn nói là s+ y�m tr! m�nh v� 
ph�n tài chánh 5,000 USD (n�m ngàn USD). Tôi 
r�t ng�4ng m� s* �u ái c�a ái h�u  Nguy%n Thành 
Thi�t, và nói s+ chuy�n l�i �� ngh� c�a ái h�u  ��n 
anh em. Ti�p xúc v�i anh em ban ��i di�n ái h�u  
Nam Cali, tôi có nói v�i anh em là nên c� g	ng t& 
chc "�i H�i. Ph�n v(n ��ng tài chánh, ái h�u 
Nguy%n Thành Thi�t và tôi s+ ��m trách, còn riêng 
tôi tu&i già không gánh vác ��!c vi�c gì n�ng n� 
��!c n�a. 

Tr  l�i v�i lá th�. Anh em ph� trách 
Washington DC có cho hay là �ã ki�m kê l�i trong 

 ba n�m tr  l�i �ây, s� ái h�u và thân h�u có liên 
l�c và �ng h� tài chánh cho lá th� vào kho�ng 500 
anh ch� em, trong t&ng s� kho�ng 700 ái h�u, �ng 
h� m�t vài l�n ��n n�m sáu l�n, t� 20 USD ��n 
nhi�u tr�m USD. 

Th(t ra ��ng ti�n là huy�t m�ch c�a lá th�, 
nh�ng quan tr
ng h�n là con s� 500 trên 700 ái h�u 
còn liên l�c, �ng h� lá th� là m�t �i�u r�t �áng 
m�ng c�a gia �ình AHCC. Còn có �ông ��o anh 
ch� em v)n thi�t tha mong mu�n “ gi� cho còn có 
nhau” . N�m m��i n�m tr��c �ây c�ng �ã có nh�ng 
ban ph� trách, ki�m kê vi�c này, nh�ng con s� ái 
h�u �ng h� lá th� ch. kho�ng d��i 400. "�i v�i s� 
200 ái h�u và thân h�u m�t liên l�c, ban ph� trách 
Washington DC �ã có gi�i pháp thích nghi là g i 
th� riêng cho m0i ái h�u, thân h�u; n�u th� có h�i 
âm thì ti�p t*c g i lá th�, còn không thì xem nh� �ã 
�&i ��a ch., ho�c không còn tha thi�t v�i lá th� n�a. 
Vi�c làm này r�t h!p tình h!p lý, không ng�i có 
ng��i trách móc. 

Làm vi�c chu �áo nh� các anh (ban ph� trách 
Washington DC), tôi tin là lá th� s+ t�t �#p và t�n 
t�i lâu dài v�i chúng ta. 

Nhìn l�i thành ph�n ái h�u trong ban ph� trách 
San Diego v�a qua, và ban ph� trách Washington 
DC hi�n nay, chúng ta vui m�ng th�y thành ph�n 
tr� trung ( �a s� trong ban ph� trách San Diego) 
nh(p cu�c, làm vi�c r�t h�ng say và thành ph�n 
�ang vui thú �i�n viên (trong ban ph� trách 
Washington DC), �ã �ng ra lo cho lá th�. Các anh 
�ã coi vi�c ti�p tay phát hành lá th� là nh� m�t thú 
vui “ �i�n viên”  v(y! 

Nh�ng lá th� AHCC trong nhi�u n�m qua th(t 
quá �#p, (không ph�i mèo khen mèo). Nh�ng hình 
bìa �ã nói lên trình ��, k- thu(t trình bày, hình �nh 
màu s	c �#p �+, m0i s� lá th� dày trên 150 trang, 
tin tc bài v  không thi�u m�t m�c nào mà ái h�u 
�a thích. 

/u t� v� lá th�, h�u nh� �ã ��!c gi�i t�a vì 
chúng ta �ã có nh�ng y�u  t� quan tr
ng c�n thi�t 
�� ti�p t�c phát hành lá th� trong t��ng lai: 

o  Ái h�u và thân h�u �ng h� �ông �úc ���c 
(trên 500 ái h�u và thân h�u) 
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o  Các ái h�u ��a ph��ng ph+ trách lá th� 
r�t s�t s�ng 

o  Bài v! tin t�c, c�ng nh� tài chánh, m9i khi 
c	n kêu g�i �(u ���c �áp �ng �	y �� (ban ph+ 
trách Washington DC d. tính là m9i n�m c	n 10 
nghìn USD �% phát hành hai lá th�). Nh� v"y, quý 
ái h�u có th% yên tâm là: Lá Th� s' còn v i chúng 
ta, �% “ gi� cho còn có nhau” . 

---------***--------- 
Bây gi� xin �� c(p m�t chút v� “  Ni�m Vui 

Tu&i Già” . Ni�m vui nói chung c�a quý ái h�u cao 
niên tôi không dám bàn ��n vì tùy theo hoàn c�nh 
�� có ��!c ni�m vui tu&i già. Nh�ng �i�u t�t y�u là 
các c� có ��!c m�t sc kh�e t�t, không ph�i nay 
�au mai �m, �n ng� �i �ng ��!c bình th��ng, ng� 
giác quan ch�a có gì  r	c r�i. Ngoài ra c�ng r�t 
quan tr
ng là tinh th�n thanh th�n, không �u lo gì 
n�a, m�i an vui ��!c tu&i già. 

Trong gia �ình công chánh, khá nhi�u ái h�u 
cao niên h�u nh� ��u có ��!c ni�m vui �y, ��c bi�t 
nh� c� Nguy%n M�nh Hoàn, c� "ào Tr
ng C��ng, 
c� Nguy%n V�n Minh còn không xa n�a là ��t Tiên 
Th
 (100 tu&i), các c� còn minh m)n, sáng su�t. 
M�y câu th� sau �ây c�a m�t thân h�u vinh danh 
ái h�u "ào Tr
ng C��ng nói lên ni�m vui �y: 

Bác C��ng l�a tu&i �ã g	n tr�m, 
T� t�!ng sâu s�c muôn ph	n tinh anh. 
V�n còn ��c sách th"t nhanh, 
V�n còn vi�t ch� ng�n ngành phân minh. 
Gi�ng nói �	y �p ân tình. 
Trí nh  minh ��t  quang minh, tinh t��ng 
Ái h�u xin c	u chúc các c+ ��t  ngoài tu&i 

Tiên Th�. 
Lá th� AHCC là m�t ni�m vui chung cho ��i 

gia �ình �a s� ái h�u và thân h�u, nh�t là l�p tu&i 
�ã ngoài 70,80, và còn  thì gi� r�nh r0i �
c l�i 
nh�ng lá th� n�m x�a, vi�t bài cho lá th� s	p t�i. 
Lá th� trong 28 n�m qua là m�t kho tàng k- ni�m 
và cha �
ng m�t kh�i tình công chánh. "
c l�i 
nh�ng m2u tin t� Vi�t Nam, t� tr�i tC n�n, t� kh	p 
n�m châu trong th�i gian ba th(p niên qua, nào là 
tin c�a m�t s� anh em còn   quê nhà, tin v�!t biên, 
tin vui ��n ��nh c�, tin gia �ình sum h
p, tin m�t 
s� ái h�u �ã qua ��i… Ngoài ra, trong lá th� còn có 
nhi�u bài vi�t r�t có giá tr� v� nhi�u lãnh v*c, bài 
c�a các b(c �àn anh: c�a c� Chu V�n M(u, c� 
Hoàng "�o L�!ng, c� Hoàng "ình Cang, c� Khúc 
"�n, c� Lê S� Ng�c. Các c� �ã quy tiên c� r�i, 

nh�ng ý và l�i c�a quý c� v)n còn trong lá th� 
AHCC. Th(t là quý hoá! Th.nh tho�ng �
c qua 
m�c phân �u, tôi bi�t ��!c ngày gi� c�a quý ái 
h�u quá c�. Tôi l�i ngh� ��n vi�c l(p m�t b�ng 
“ ngày húy nh(t”  theo t�ng tháng �� ��ng lên lá th� 
cho anh ch� em trong gia �ình công chánh t� ng 
nh� ��n nh�ng ��ng nghi�p �ã qua ��i. 

Tôi �� ngh� v�i ban ph� trách lá th� là th.nh 
tho�ng ��ng l�i m�t vài bài trong nh�ng lá th� n�m 
x�a, mà anh em th�y hay, có giá tr� v� m�t ph��ng 
di�n nào �ó, �� chia s� v�i anh em ch�a có d�p 
�
c. 

Lá th�  AHCC r�t g�n g�i v�i tôi. T� khi m�i 
ra ��i (1976) cho t�i nay, t� sách cha ��y 81 lá 
th�. = bên c�nh tôi, lúc r�nh r0i tôi l�y ra �
c 
không nh�ng �� “ gi�t thì gi�”  mà l�i là m�t ni�m 
vui c�a tu&i già. 

Ngoài lá th�, nhi�p �nh c�ng �em l�i ni�m vui 
cho tôi ph�n nào. Trong nh�ng chuy�n v� th�m 
quê, tôi �ã ghi l�i ��!c nhi�u nghìn t�m hình “ c�nh 
c�, ng��i x�a” . T� B	c chí Nam; tôi tr�ng bày c� 
phòng gia �ình. Nhìn l�i nh�ng bc hình nh� ��n 
quê h��ng, bà con, b�n bè,  nh� ái h�u Ngô V�n 
K�   Hà N�i, ái h�u Tr�n V�n Quình   C�n Th�, ái 
h�u Nguy%n Ni�m Châu   "à L�t. 

M�t “ thú vui”  khác mà nhi�u ái h�u �ã ngh� 
��n trong tu&i già, �ó là vi�c vi�t v� quê h��ng, 
gia �ình và cu�c ��i c�a mình, vi�t thành sách �� 
l�u l�i cho con cháu, m�t di s�n quý h�n ti�n c�a. 
M�t tài li�u �� ��i sau tìm l�i ��!c ngu�n g�c c�a 
mình. Tôi �ã làm công vi�c này, vi�t quy�n “  Thay 
Vì Quy�n Gia Ph�”  n�m 1978.  Nay tôi ti�p t�c 
vi�t trong nh�ng lúc r�nh r0i, ch��ng cu�i c�a 
quy�n sách và c�ng là “ ch��ng cu�i c�a cu�c ��i 
tôi” . "ó c�ng là m�t ni�m vui tu&i già. 

Vi�t v� lá th� mà tôi nói v� tôi h�i nhi�u, vì 
tôi xem lá th� là n�i chuyên ch  th� c�a ái h�u ��n 
nhi�u ái h�u �
c cho vui, không ph�i là m�t di%n 
�àn lo�i nào c�. Xin anh em thông c�m. H�n n�a, 
ngày gi� không còn nhi�u n�a ��i v�i l�p tu&i bát 
tu�n, vi�t gì, nói gì ��!c v�i b�n bè thì c vi�t, c 
nói, c�ng nh� còn lái xe ��!c thì lái �i �ó �i �ây 
th�m nhau, cho vui tu&i già. Mong các b�n c�ng 
vi�t trên lá th�, cho anh em chia x� ni�m vui c�a 
các b�n. 

 
Xin thân ái chúc quý ái h�u và gia �ình nhi�u 

an khang, h�nh phúc . 


