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TƯỞNG NHỚ ANH NGUYỄN ĐỨC CHÍ   
AH Dư Thích 

Cuối năm 2017, Gia đình Ái Hữu Công 

Chánh lại mất đi một Thành viên.  Riêng 

tôi, tôi đã mất đi một người bạn thân, 

người anh vừa đáng yêu lại vừa đáng kính, 

Anh NGUYỄN ĐỨC CHÍ.  

Gia đình tôi định cư ở Maryland từ 

1980, nhưng cho đến 1987, hai gia đình tôi 

và gia đình anh Trần văn Phúc, cùng đến 

tham gia lần đầu tiên họp mặt Ái Hữu 

Công Chánh vùng Hoa Thịnh Đốn, miền 

Đông Bắc Hoa Kỳ, tại tư gia Thầy Bửu 

Đôn, thường khi họp nhau ở Maryland hay 

Virginia. Chúng tôi gặp lại nhau và biết 

Anh chị Chí trong ngày họp mặt nầy.  

 
Cố Ái-Hữu Nguyễn Đức Chí (1941-2017) 

     Dù hơn nhiều thập niên trước đây, 

chúng tôi có vài năm cùng học chung 

trường Công Chánh, nhưng chưa quen biết 

nhau, rồi chúng tôi cũng dễ dàng gần gũi 

nhau vì cùng ở tiểu bang Maryland, cùng 

thuộc lớp tuổi “trẻ” so với phần lớn các 

anh chị AH/TH khác, và nhất là vì anh Chí 

tánh rất hiền lành, hoà nhã và thân thiện. 

Vừa có kiến thức sâu rộng, vừa khiêm 

nhường, anh Chí rất dễ gây thiện cảm với 

tất cả mọi người chớ không riêng gì tôi.  Là 

người thích nghiên cứu về Thiền, lòng anh 

Chí lúc nào cũng cởi mở, hiếu thiện, luôn 

nghĩ cho người khác trước khi cho mình. 

    Với tinh thần trẻ trung, năng động, Anh 

Chí và chúng tôi, cùng sự hợp tác của 

nhóm “Ham Vui” (GHV) đã mang lại 

nhiều khởi sắc hơn cho AH/TH CC-HTĐ, 

Đông Bắc Hoa Kỳ.  Chúng tôi họp mặt 

thường xuyên hơn, sinh hoạt vui vẻ với 

nhiều tiết mục hào hứng hơn. Tình thân của 

mọi người trở nên đậm đà gắn bó hơn; quí 

anh chị niên trưởng trong AH/TH CC theo 

đó cũng trở nên trẻ trung, yêu đời hơn... 

Sau khi Ban phụ trách “Lá Thư Ái Hữu 

Công Chánh” vùng San Diego, California, 

hoàn tất LT78-81 (8/2003). BPT Lá Thư 

AHCC vùng Hoa Thinh Đốn đã xung 

phong nhận lãnh trách nhiệm phát hành 

cho LT82-85 & 86-95 (1/2004 - 8/2010).  

Anh Chí, một thành viên trong BPT 

LTAHCC liên tục suốt trong 7 năm, anh 

luôn đóng góp ý kiến, kêu gọi viết bài vở, 

và sự giúp đỡ tài chánh của tất cả AH/TH 

CC toàn cầu để nuôi dưỡng Lá Thư.  Anh 

làm việc chăm chỉ, nhiều sáng kiến và 

cương quyết. Nhờ vậy, Lá Thư AHCC 

ngày càng phong phú hơn về nội dung, đẹp 

đẽ hơn về hình thức, và đến tay AH/TH CC 

đều đặn hơn. AH/TH CC toàn cầu tin 

tưởng yểm trợ và sẵn sàng trợ gíúp cho 

BPT Lá Thư khiến cho quỹ in ấn của 

LTAHCC lúc đó thật dồi dào cho nhiều 

năm sau...  

Nhớ lại thời gian đó, sau khi thu thập và 

chọn lựa bài vở, BPT LT nói chung, Anh 

Chí đã dành hết thì giờ sau khi đi làm để 
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sửa chữa, sắp xếp, trình bày sao cho đẹp 

mắt, cố gắng hài lòng tất cả những người 

gởi đăng, dù cho bài gởi có được đăng hay 

không.  Sau đó anh Chí liên lạc với nhà in, 

rồi lại “ì ạch” chở các Lá Thư in xong về, 

anh em lại cùng nhau đóng thùng, vô bao, 

dán tên địa chỉ, dán tem, rồi lại sắp xếp chở 

ra bưu điện gởi cho các AH/TH khắp nơi.  

Bận rộn như vậy, nhưng anh Chí lúc nào 

cũng vui vẻ, tận tâm và nhanh nhẹn. 

      Một điểm đặc biệt khác của anh Chí 

là khả năng tự chửa bệnh bằng Thiền, Khí 

công, Dưỡng sinh và nhịn đói vì anh 

không tin tưởng lắm vào Tây y.  Anh rất 

thích việc ai có bệnh gì thì anh có bệnh đó,  

và anh dùng các cách vừa nói để tự chữa 

cho chính mình. Anh đã phổ biến nhiều bài 

viết giá trị về cách chữa bệnh không cần 

đến Bác sĩ do anh nghiên cứu, sưu tập hoặc 

qua kinh nghiệm bản thân của anh. 

    Với anh Chí, kiến thức hiểu biết thực sự 

mới là điều quan trọng, văn bằng chỉ là 

điều thứ yếu, vì vậy sau 25 năm tốt nghiệp 

Thạc sĩ (Master of Structure - 1966) tại 

Hoa Kỳ, chúng tôi có dịp dự lễ Liên hoan 

tốt nghiệp lần nữa của anh với văn bằng Cử 

Nhân về Vi Tính (Bachelor of  Computer 

Science).   Trong buổi tiệc vui đó, anh Chí 

cho biết lần sau sẽ mời chúng tôi đến dự 

tiệc ra trường… “High School”!!!!! 

      Với nhóm GHV và với riêng tôi, Anh 

Chí thật rất xứng đáng với biệt danh “Thầy 

Hai Tài Liệu”.   Hầu như bất cứ chuyện gì 

chúng tôi có thắc mắc hay không rõ, Anh 

Chí đều tìm tòi, sưu tập và trả lời cho 

chúng tôi rõ ràng với đầy đủ tài liệu minh 

chứng.   Nhiều khi anh Chí cũng mang đến 

chúng tôi những điều rất thich thú như bài 

hướng dẫn về phương pháp Xâm Toàn 

Thân (Body Tatoo) trên các Mỹ nhân vóc 

dáng yêu kiều mà anh nói rằng anh phải 

sang tận Trung Quốc mới học được... tay 

nghề nầy... 

       Từ sau buổi họp mặt AH/TH CC HTĐ  

mùa xuân năm 2017, sức khoẻ của anh Chí 

suy giảm nhiều và nhanh hơn...   

 
Thầy Bữu Đôn & Anh Nguyễn Đức Chí. 

 

Anh Chí đã ra đi, dù không phải đột 

ngột nhưng chúng tôi cũng thấy quá nhanh. 

Anh Chí đi rồi. 

Tôi thấy mình mất đi một thứ gì thật quí giá. 

Tôi mất đi một người bạn hiền,  

Có thể nói là không thể quên được. 

CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH 
ANH NGUYỄN ĐỨC CHÍ 
SIÊU THĂNG LẠC QUỐC 

Dư Thích & Gia đình 


