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Vĩnh Biệt AH Nguyễn Văn Thái 
AH Trần Trung Trực 

 

hi đảm trách Lá Thư AHCC, anh Nguyễn 

Thúc Minh giới thiệu anh Thái với tôi. Mới 

đầu, nghe nói anh Luân muốn anh Thái làm 

Trang Mạng ltahcc.com, nhưng anh Thái muốn 

làm Thủ Quĩ. Tôi may mắn, nhờ lòng tận tâm, 

không quản nhọc nhằn, anh đã làm công tác 

thật hoàn hảo. Ngoài công việc Thủ Quĩ ra, 

trong các cuộc họp mặt AHCC miền Nam Cali, 

anh đã viết thật hay và chụp hình về các cuộc 

họp mặt. 

Anh Thái ra trường Khóa 14 KSCC, sau 

tôi 8 năm. Dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ, chưa 

một lần nói chuyện, nhưng hình như tình 

AHCC rất đậm đà, anh đã làm hết khả năng 

cho công việc làm. Trong ngày Đại Hội AHCC 

Toàn Cầu, vợ chồng anh đã đón chúng tôi ở 

khách sạn và chở đến dự Tiền Đại Hội 

AHCCTC. Anh chị thật thực thà, cởi mở và vui 

vẻ. 

Anh thường email và gửi thư cho tôi về 

công việc làm. Chị Thái có cho chúng tôi biết, 

có một AH viết một cái check đề tên Lá Thư 

AHCC $20 Mỹ kim, anh gọi điện thoại cho AH 

đó xin viết lại và đề tên Nguyễn Văn Thái, AH 

kia đã nặng lời, nhưng anh Thái vẫn không 

giận và từ tốn giải thích. Bây giờ anh ở cõi 

Vĩnh Hằng, không còn phải nghe những lời 

nặng nữa. Xin anh giúp tôi tiếp tục công việc 

làm Lá Thư AHCC một thời gian tạm thời nữa. 

Xin anh cầu bầu cho một AHCC nào trẻ tiếp 

nối công tác mà chúng ta đã hoàn thành trong 

2 năm vừa qua. Lá Thư là của chung, nhưng vì 

về già ít người muốn làm công việc nặng nề, 

khen thì ít mà nói nặng thì nhiều. 

Dù ít khi gặp gỡ, nhưng tình AHCC thật 

đậm đà. Tôi coi anh như một người em đáng 

quí nhất. Cách đây hai tuần lễ, nhà tôi về Sài 

Gòn có công việc riêng, đến lăng đức ông Lê 

Văn Duyệt, Gia Định, chụp với cây Vô Ưu 

(Sala). Dưới gốc cây này, Đức Phật đã ngồi 

thiền. Tôi gửi cho anh 2 tấm hình cây này qua 

Facebook và chúc anh vô ưu và sớm lành 

bệnh. Chị đã gọi điện thoại cho tôi và cám ơn 

chúng tôi. 

 
Thân tặng anh cành hoa Vô Ưu. Bây giờ anh hết đau 

đớn và hết lo lắng 

 Xin anh cầu bầu tất cả anh chị BPT Lá 

Thư luôn khỏe mạnh và làm LT mỗi ngày một 

khá hơn. Chúng tôi nghĩ bây giờ anh có nhiều 

quyền năng có thể giúp chúng tôi làm dễ dàng 

hơn trước. Mong một ngày sẽ gặp lại anh. 

Trần Trung Trực 
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