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Thưa quý Ái Hữu và Thân Hữu, 
 
LT số 89 kỳ này gặp nhiều khó khăn bất thường 
nên đến tay các anh chị trễ, khi lá vàng đã bắt 
đầu rụng và cây cối sẽ trơ trụi phơi bày cả gốc 
lẫn cành khẳng khiu xấu xí. Chúng ta cũng nên 
nhân mùa lá rụng này để tự kiểm về những suy 
tư và hành động trong năm qua hầu làm cho LT 
ngày càng tốt đẹp hơn. 
 
Hầu như lỗ mũi của toàn Ban Phụ Trách (BPT) 
đã nở quá to vì những lời khen đầy ân tình từ 
năm châu ăm ắp gởi về. Năm nay BPT lại càng 
vui mừng hơn nữa khi nhận được những than 
phiền đầy xây dựng nhờ đó được biết hướng 
cần cải tiến mà bấy lâu nay bị lớp bụi khen làm 
mờ mắt. Vác ngà voi tuy có mệt nhưng BPT 
cũng rất vui là đã làm quen và học hỏi được 
nhiều điều từ những AH mà chưa từng gặp mặt. 
Nhưng mề đay nào cũng có hai mặt, BPT cũng 
có những khổ tâm. Khổ tâm lớn nhất là đã 
thường xuyên đói bài mà lại phải khước từ 
không đăng một số bài. 
 
BPT nhận biết sở đoản của mình và luôn mong 
muốn LT sẽ đem đến cho độc giả những niềm 

vui thoải mái, nên cố tránh không đăng những 
bài có tính thiên lệch về chính trị, tôn giáo hay 
những bài phê bình chỉ trích quá khích về văn 
học hay sinh hoạt cổ kim về VN cũng như trên 
thế giới. Mặc dầu đã được sự đồng thuận của 
tác giả khi được BPT hội ý, nhưng cũng rất đau 
đầu khi phải cắt xén những đoạn không phù hợp 
với tôn chỉ của LT, mà vẫn chuyển tải được ý 
của tác giả. Đau đầu vì lo sợ bạn đó sẽ không 
viết bài cho LT nữa.  
 
Ghi nhận ý kiến của một số AH tham dự hội 
ngộ trên du thuyền Carnival vừa qua, BPT xin 
nhận khuyết điểm và cũng xin giải tỏa một sự 
hiểu lầm về các bài về tôn giáo. Trong trang 
đầu LT số 84 có ghi “ khi AH chứng ngộ một 
hiện tượng, mặc khải một chân lý tâm đắc, thực 
chứng một đạo lý mà AH nghĩ là cao đẹp, hữu 
ích cho đời sống tâm linh, thì hãy chia xẻ niềm 
vui lớn đó qua bài viết gởi về LT để các AH 
bốn phương được hoan hỷ thưởng thức và học 
hỏi làm thăng hoa cho đời sống. LT rất mong 
chờ loại ký sự đó ”. 
 
Mọi tôn giáo đều là điểm tựa tinh thần của tín 
chúng, nhất là khi tín chúng tuổi càng cao hoặc 
những lúc lâm vào khó khăn. LT cũng rất mong 
nhận được những bài có nội dung thông dụng 
được tác giả cô đọng lại với mục đích nhắc nhở 
hoặc làm hồi sinh lại các trí nhớ đã cằn cỗi, và 
giới thiệu tên sách và tác giả để những ai có nhu 
cầu riêng cần biết có thể tìm đọc thêm. 
 
LT tồn tại và phát triển được như ngày nay là 
nhờ sự chung vai gánh vác của toàn thể AHTH, 
nên BPT mong nhận được nhiều bài hơn và 
nhất là khi có những bài mà BPT cảm thấy dù 
đã cố gắng vẫn không hiểu hết ý của tác giả, xin 
tác giả, đã thương thì thương cho trọn, hoan hỷ 
giúp thêm bằng cách tự cắt xén để bài giữ được 
trọn ý . Ngoài ra bản chất dân CC thường xuyên 
tiếp xúc với sắt đá nên bài vở thường khô khan 
nên mong các “nội tướng” ra tay hổ trợ thêm để 
LT được tươi mát hơn. 
 
Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh 2007 
 
 


