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KÍNH LAÕO ÑAÉC THOÏ 
 
Truyền thống tặng bảng Đại Thượng Thọ (ĐTT) của gia đình Ái Hữu Công Chánh khởi đầu từ năm 
1995, đến nay đã tròn một thập niên bên cạnh Lá Thư AHCC sắp đầy ba thập niên (khởi đầu 1976), 
bắt đầu là bảng ĐTT trao tặng Cụ Hoàng Đạo Lượng năm 1995 lúc Cụ 95 tuổi. 
Trong 10 năm qua AHCC đã trao tặng trên 30 bảng ĐTT và Tiên Thọ. Bảng ĐTT trong 5 năm sau 
(kể từ năm 2000) được ấn định lại mức tuổi là 85 thay vì 90 tuổi như đã đặt ra lúc đầu. Sở dĩ có sự 
thay đổi như vậy vì mức tuổi 90 rất hiếm có AH đạt được. Bảng Tiên Thọ (100 tuổi) đã được trao 
tặng đến 3 bậc thân phụ và thân mẫu AHCC. Cả 3 Cụ đều ở Việt Nam, 2 Cụ vừa quy tiên, một Cụ 
còn khỏe mạnh (là Cụ Bà thân mẫu AH Hoàng Đình Khôi, năm nay đã được 102 tuổi). 
Đa số qúy AH đã nhận bảng ĐTT còn khỏe mạnh, đặc biệt có 3 Cụ đã đạt tuổi 96 là Cụ Nguyễn 
Mạnh Hoàn (Bắc Cali), Cụ Nguyễn Văn Minh (Nam Cali) và Cụ Đào Trọng Cương (Canada). 
Năm sắp đến (2006) vào dịp Tết Bính Tuất, chúng tôi đã liên lạc với các địa phương và chuẩn bị lập 
bảng ĐTT để trao tặng qúy AH Lê Văn Lắm (ở Pháp), AH Nguyễn Văn Ngân (Bắc Cali), AH Đoàn 
Trinh Giác và AH Bùi Duy Tu (Nam Cali). Có thể còn thiếu sót, xin qúy AH đại diện các đia 
phương nếu biết được có qúy Cụ AH nào đạt 85 tuổi (sinh năm 1921-1922), xin thông báo cho Ban 
Đặc Trách biết để đề nghị tặng bảng. 

 
Sau đây chúng tôi xin tường trình về qũy ĐTT và Ban Đặc Trách mới: 

• Tồn quỹ đến ngày 10-4-04 (LTAHCC84, trang 147)  $2,002.75 
• AH Bùi Duy Tu ủng hộ:           $20.00 
• AH Lê Trọng Bữu ủng hộ:                                                           $100.00  

Cộng:  $2,122.75 
 

• Chi phí lập 5 bảng ĐTT đã trao tặng trong dịp Họp mặt đầu năm 2005:         $    520.00 
 

Tồn quỹ: $1,602.75  
 
Trong buổi họp mặt đầu năm 2005 tại Nam Cali, chúng tôi đã tường trình đầy đủ về việc trao tặng 
bảng ĐTT và có đề nghị một Ban Đặc Trách ĐTT mới và đã được toàn thể AH chấp thuận. Chúng 
tôi (AH Lưu Văn Quế và Lê Khắc Thí) xin rút lui để an vui tuổi già vì tuổi đã ngoài 80. Ban Đặc 
Trách ĐTT mới gồm có: 

• AH   Đồng Sỹ Tụng 
• Hoàng Đình Khôi 
• Lý Đãi (lưu nhiệm)  

 
Như vậy  kể từ năm 2005, ban Đặc Trách mới sẽ đảm nhận việc trao tặng bảng ĐTT. Chúng tôi sẽ 
bàn giao số tồn quỹ $1,602.75 cho AH Đồng Sỹ Tụng đại diện ban Đặc trách.. 
Chúng tôi xin cám ơn tất cả AH khắp năm châu đã ủng hộ quỹ ĐTT cũng như tham gia việc trao 
tặng bảng ĐTT trong 10 năm qua và mong rằng truyền thống tốt đẹp và cao quý này của gia đình 
Công Chánh sẽ tiếp tục tồn tại lâu dài song song với Lá Thư AHCC. 

 
Thân kính 
 
Lê Khắc Thí 

 




