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Lá Thư   

Thưa Quý Ái Hữu và Thân Hữu, 

 

Trước hết, Ban Phụ Trách  Lá Thư Ái Hữu Công Chánh xin chào mừng và thân mến chúc sức khỏe và 

an lạc đến tất cả các Ái hữu, Thân hữu (AH&TH) và bửu quyến. Đồng thời, BPT xin tri ân các sự yểm trợ 

nhân, tài, vật lực cũng như đóng góp bài vở có giá trị của tất cả các AH&TH cho Lá Thư trong năm vừa qua. 

 

Theo chu kỳ của Tạo hoá, Mùa Thu của Đất Trời đã trở về cùng với vạn vật và theo thường lệ, đánh 

dấu sự phát hành của Lá Thư Công Chánh Mùa Thu này của chúng ta. 

 

Người ta thường bảo Mùa Thu là mùa của thi nhân, văn sĩ; là mùa của gió heo may, của lá vàng rơi, 

của con nai vàng ngơ ngác, …Mùa Thu cũng là mùa gợi nhớ cho chúng ta những ngày tháng cũ, những Mùa 

Thu năm xưa nơi quê nhà xa cách, nơi mà khi vào Thu, có trời rất xanh và nắng rất trong, buổi trưa không 

còn oi bứt của những ngày nắng hạ. 

 

Đất Trời và Vạn vật đã vào Thu trong đó có các Ái hữu và Thân hữu thân mến của chúng ta mà một số 

không ít đã bước vào Mùa Thu của cuộc đời mình. Một số các AH&TH đã về hưu, rữa tay gác kiếm, treo ấn 

từ quan để về vui thú điền viên, bỏ mặc thế sự thăng trầm, ung dung tự tại an hưởng tuổi gíà, quyết xa rời 

chốn giang hồ thị phi, ganh đua danh lợi !   

 

Thật là quý hoá và may mắn thay cho các AH&TH, vì sống trong Mùa Thu của cuộc đời sẽ đem đến 

cho chúng ta nhiều ý nghĩa và cơ hội mới. Đó là cơ hội được sống trọn vẹn, tỉnh thức trong cuộc sống mà 

không còn phải quan tâm về đích đến nữa, vì tất cả chúng ta ai cũng am hiểu đích đến tối hậu chỉ còn là “Trở 

về với Cát bụi”. Do đó, từ nay trên lộ trình đời sống, chúng ta cần tận hưởng, ngắm nhìn tha nhân và vạn vật 

mà không còn phải mong đạt, kiếm tìm như trước, “Quẵng Gánh Lo Đi và Vui Sống”- “Enjoy the Journey, 

not the Destination”- “Keep Seeing, Stop Looking”! 

 

Tuổi thọ kéo dài nay cho phép chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới đầy ý nghĩa thêm 20, 30 năm nữa. 

Đó cũng như chúng ta bắt đầu lại một Mùa Xuân mới thứ hai trong đời, độc lập và tự chủ, không còn ràng 

buộc với lo toan học hành, phấn đấu vì áo cơm, gia đình hay cạnh tranh vì công danh, sự nghiệp như trong 

khoảng 20, 30 năm đầu đời của Mùa Xuân thứ nhất. 

 

Mùa Thu còn là mùa của hồi tưởng và tưởng niệm. Chúng ta nay có thời giờ hồi tưởng lại các đóng 

góp, các thành quả tốt đẹp đã đạt được, những giấc mơ, hoài bảo đã thực hiện, các thất bại đắng cay gặp phải 

trong quá khứ cùng những bài học quý báu đã rút tiã ra từ đó. 

 

Chúng ta cũng sẽ tưởng niệm laị các ký ức sâu xa của những người chúng ta đã yêu thương, các tình 

thương yêu đầm ấm vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, cùng các tình bạn hữu bền vững lâu dài qua bao nhiêu 

thăng trầm của cuộc sống để dâng lời cảm tạ các may mắn, ơn phước mà chúng ta đã nhận được.  

 

Tóm lại, trong Mùa Thu của đời sống, chúng ta cần ngồi hồi tưởng lại những gì chúng ta đã truyền đạt, 

lưu lại hay đã đóng góp, hiến dâng trong cuộc viễn du ngắn ngũi của chúng ta ở hành tinh trái đất này ! 

Chúng ta đã sản sanh ra được bao nhiêu cây lành, trái ngọt; nuôi dưỡng, gầy dựng được bao nhiêu con cháu 

xinh đẹp, khôn ngoan, hữu ích cho xã hội. 

 

Cuối thư, một lần nữa, toàn thể Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin kính chúc Quý AH& TH và bửu 

quyến thân tâm thường an lạc và được mọi sự như ý trong cuộc sống. 

 

Thân mến, Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 




