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Mừng Cửu Tuần ðại Thượng Thọ
Ái Hữu Lê Khắc Thí
Phạm Ngọc Lân
Vào một buổi chiều ñẹp trời của ngày song
thất (7-7) năm Nhâm Thìn (2012), thời tiết ñã
vào Hạ, nhưng không nóng lắm, không có mưa
cũng không có gió, các con cháu, bà con và
thân hữu trên 100 người ñã ñến dự buổi tiệc
mừng Cửu Tuần ðại Thượng Thọ của Ái Hữu
Lê Khắc Thí và mừng kỷ niệm 60 năm thành
hôn của anh chị Ái Hữu Thí.

Anh Chị Ái Hữu Lê Khắc Thí – ngày thành hôn 60
năm về trước (năm 1952)

Buổi tiệc ñược tổ chức tại sân sau của ngôi
nhà tọa lạc trên lưng chừng ñồi của thành phố
Laguna Hills. Khu vườn rộng với nhiều cây ăn
trái và ñèn hoa rực rỡ ñược trưng bày cho buổi
tiệc. Nổi bật nhất là mấy chữ “Happy 60-90”
ñược gắn trên sườn ñồi cạnh hồ nước với ñèn
chiếu sáng làm phong cảnh cho buổi tiệc.

Buổi tiệc bắt ñầu với những lời giới thiệu
của anh Lê Khắc Bí là một người em của Ái
Hữu Lê Khắc Thí. Sau ñó, ái hữu Thí lên ngỏ
lời chào mừng và cám ơn quý anh chị, quý thân
hữu và bà con ñã bỏ thời giờ ñến tham dự buổi
tiệc ñể chung vui cùng gia ñình Ái Hữu Thí, là
một ñại gia ñình khá ñông ñúc với 9 người con,
dâu rễ và ñàn cháu nội ngoại trên 20 người.
ðây là lần thứ ba chúng tôi ñược dịp tham
dự buổi tiệc mừng thọ của Ái Hữu Lê Khắc
Thí, bắt ñầu từ tuổi Thất Thập Cổ Lai Hy, 4070 rồi ñến 50-80, và bây giờ là 60-90.
Ái Hữu Thí nói, “10 năm trước ñây, cũng
tại nơi nầy chúng tôi cũng có tổ chức một buổi
tiệc mừng bát tuần và 50 năm thành hôn.
Chúng tôi không nghĩ hay không dám nghĩ ñến
10 năm sau sẽ có ñược một buổi tiệc vui như
hôm nay. Nhưng rồi buổi tiệc vui ấy cũng ñã
ñến. Chúng tôi rất vui mừng ñược ñón tiếp quý
anh chị, quý thân hữu, và bà con ñã ñến chia xẽ
niềm vui tuổi già với chúng tôi.”
ðề cập ñến tuổi thọ Ái Hữu Thí ñã ñọc 4
câu thơ sau ñây:
ðầu năm thọ thêm một tuổi,
Cuối năm ñời bớt một năm.
Tuổi ñời nào ai biết trước,
Tuổi thọ là do trời ban.
Thật vậy, không ai dám nói là sẽ ñạt ñược
tuổi thọ bát tuần, cửu tuần, vân vân…, mà tuổi
thọ ñúng là do trời ban. Nhất là ñã cửu tuần mà
sức khoẻ vẫn còn ñầy ñủ, tinh thần vẫn minh
mẫn như trường hợp của Ái Hữu Thí thì rất là
hiếm. ðúng là do trời ban. Nhưng có lẽ cũng
phải kể công của chị Thí. Vì nếu không phải là
chị Thí thì chưa chắc chúng tôi ñã ñược tham
dự buổi tiệc 60-90 hôm nay.
Trong buổi tiệc, ba Ái Hữu Cao Niên, ðồng
Sỹ Tụng, Nguyễn Phúc Bữu Hạp và Tôn Thất
Toại ñã ñại diện Ái Hữu Công Chánh có lời
chúc mừng và trao tặng Bảng “Cửu Tuần ðại
Thượng Thọ và 60 năm Thành Hôn” ñến anh
chị Ái Hữu Lê Khắc Thí. Ái Hữu ðồng Sỹ
Tụng nói Bảng Thượng Thọ ñã lập ra khoảng
25 năm về trước trong gia ñình công chánh và
ñã trao tặng ñến khoảng 50 Ái Hữu ñạt tuổi 85
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ñình Ái Hữu Công Chánh, và Ái Hữu Lê Khắc
Thí là người ñã khởi xướng việc trao tặng Bảng
Thượng Thọ này trong gia ñình Ái Hữu Công
Chánh.

Giáo sư Nguyễn Châu (Ban nhạc Lạc Hồng) ñang
khoanh tay xem 3 “ñệ tử” trong ñó có chị Lê Khắc
Thí là ñệ tử “nhí” (lớn tuổi nhất trong nhóm) “hoà
tấu” sử dụng các nhạc cụ khác nhau giúp vui trong
buổi tiệc mừng ðại Thượng Thọ Ái Hữu Lê Khắc
Thí. Ngồi bàn là anh chị Ái Hữu Phạm Ngọc Lân.

Nội dung Bảng ðại Thượng Thọ do Ái Hữu Công
Chánh Kính Tặng Ái Hữu Lê Khắc Thí

Sau ñó Ái Hữu Trần Giác Hoa, ñến từ San
Diego, ñại diện Ái Hữu Công Chánh Miền
Nam California cũng có ñôi lời chúc mừng Anh
Chị Ái Hữu Lê Khắc Thí.
Tiếp theo là ñại diện của cựu ñồng nghiệp
của chị Thí, 25 năm về trước, cũng lên tặng quà
lưu niệm và chúc mừng anh chị Ái Hữu Thí.
ðặc biệt trong buổi tiệc hôm nay là có sự
hiện diện của Ban Nhạc Lạc Hồng do Giáo Sư
Nguyễn Châu hướng dẫn ñến giúp vui, vì Chị
Thí là một thành viên (lớn tuổi nhất) của Ban
Nhạc Lạc Hồng. Chị Thí, người ñã từng biểu
diễn ñàn Mandolin trong các buổi tiệc Tân
Niên của Ái Hữu Công Chánh tại miền Nam
California, hôm nay lại trổ tài trình diễn ñàn
bầu, khiến bà con ai ai cũng phải thán phục
công phu luyện tập của Chị. Bà xã của Ái Hữu
Nguyễn Minh Trì cũng giúp vui hai bản nhạc
tình ca; và Ái Hữu Phạm Ngọc Lân gửi tặng
Anh Chị Ái Hữu Lê Khắc Thí và bà con tham
dự trong buổi tiệc bài hát “Gần Nhau”.

Ái hữu Trần Giác Hoa cũng cám ơn Ái Hữu
Thí là người ñã có công khởi xướng (cùng với
Ái Hữu Lê Thành Trang ở Louissana) ñể thực
hiện tờ ñặc san lá thư Ái Hữu Công Chánh của
chúng ta. Trong vòng 36 năm qua kể từ số ñầu
tiên ñược thực hiện vào năm 1976 ñến nay ñã
ñược 98 số. Chính nhờ lá thư Ái Hữu Công
Chánh mà các Ái Hữu công chánh khắp năm
châu bốn bể ñã liên lạc ñược với nhau ñể ñem
lại một chút hơi ấm của tình Ái Hữu cũng như
ñể giúp ñỡ lẫn nhau trong giai ñoạn ñầu của
việc tái ñịnh cư nơi xứ người. Chính nhờ lá thứ
Ái Hữu Công Chánh mà các Ái Hữu khi vượt
biên và còn ñang ở trại tỵ nạn tại các ñảo lân
cận với Việt Nam thì ñã ñược các Ái Hữu ñang
ñịnh cư tại Hoa Kỳ hướng dẫn ñể thi lấy
License Professional Engineer ngay khi vừa ñặt
chân ñến ñất Mỹ (vì lúc ấy vấn ñề references
còn rất dễ).
Ngoài chương trình văn nghệ giúp vui cho
suốt buổi tiệc với các thành viên của ban nhạc
Lạc Hồng trình tấu các nhạc cụ khác nhau kể cả
ñàn tranh và ống tiêu, và sự ñóng góp cây nhà
lá vườn của các thân hữu và bà con, thức ăn
cho buổi tiệc thì thật là tuyệt, vì do ñầu bếp của
1 nhà hàng tại Little Sài Gòn ñược mướn ñến
ñể nấu ăn tại chỗ. Các món ăn ñược nấu và ñem
lên từng món như trong các tiệc cưới. Trong ñó
có món tôm hùm xào kiểu ñám cưới cũng như
các món chay ñược dọn riêng cho các bà con
Phật tử….
Cái bánh “60 năm thành hôn” rất là bự! Với
sự phụ giúp của các cháu nội ngoại, Anh Chị
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nhau “chia xẻ” niềm vui với Anh Chị trước khi
ra về.
Tham dự buổi tiệc hôm nay có các Ái Hữu
ðồng Sỹ Tụng, Nguyễn Phúc Bửu Hạp, Tôn
Thất Toại, Trầm Kim Ngân, Nguyễn Văn Phổ,
Mai Trọng Lý, Nguyễn Quang Chuyên,
Nguyễn Minh Trì, Trần Giác Hoa, Nguyễn
ðình Duật, Phạm Ngọc Lân, Nguyễn Quang
Cách Phạm Huy Dực và Kiến Trúc Sư Phú Lê
Trần.
Ngoài ra, Ái Hữu Thí cho biết có vài ái
hữu, vì ở xa không ñến tham dự buổi tiệc ñã
ñiện thoại hoặc gửi thư chúc mừng Anh Chị.
Trong ñó phải kể ñến Ái Hữu ðào Trọng
Cương ở Gia Nã ðại, năm nay ñã 102 tuổi mà
vẫn còn trí nhớ và tinh thần minh mẫn. Nét bút
của Ái Hữu ðào Trọng Cương trong lá thư gửi
ñến Ái Hữu Thí vẫn còn sắc sảo. Ái Hữu Bửu
Hiệp thì gửi tặng Ái Hữu Thí một bài thơ lục
bát..
Mừng Anh làm lễ Cửu Tuần
Chín mươi năm chẵn tuổi xuân vẫn còn.

Lại thêm một lễ Thành Hôn,
Sáu mươi năm mãi vuông tròn bên nhau.
Cuộc ñời nhìn trước ngó sau,
Ít người ñược vậy ơn sâu ðất Trời.
Ở xa nhận ñược thiệp mời,
Cùng nhau nâng cốc cho ñời thêm hương.
Thiền Sư Viên Thức từ ðà Lạt qua thăm
Hoa Kỳ cũng gửi tặng anh chị Lê Khắc Thí bài
thơ Thất Cú ñể mừng Cửu Tuần ðại Thương
Thọ và 60 năm thành hôn của anh Chị Thí.
ðối với Ái Hữu Lê Khắc Thí, thì bản nhạc
“Anh ơi có bao nhiêu… 60 năm cuộc ñời” mà
ñã ñược Ái Hữu Phạm Ngọc Lân ñổi lại là …
90 năm và hát giúp vui trong buổi tiệc Happy
50-80 của Anh Chị Thí 10 năm về trước không
có ý nghĩa gì cả!
Chúng tôi kính chúc Ái Hữu Lê Khắc Thí
sẽ nối gót theo Ái Hữu ðào Trọng Cương và
Kính Chúc Mừng Anh Chị Bách Niên Giai Lão
ñể ñược Anh Chị mời tham dự buổi tiệc Happy
70-100 trong thập niên tới.

Các Ái Hữu ðồng Sỹ Tụng, Nguyễn Phúc Bửu Hạp và Tôn Thất Toại ñại diện các Ái Hữu “cao niên” trao
tặng Bảng ðại Thượng Thọ và ñọc lời chúc mừng Anh Chị Ái Hữu Lê Khắc Thí.
Phía sau, trên sườn ñồi, cạnh bờ hồ là các chữ Happy 60-90. Ngồi bàn là vợ chồng Ái Hữu Nguyễn Minh Trì.
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Chúc mừng anh chị Lê Khắc Thí
Thiền Sư Viên Thức ðà Lạt
Ô Lâu hữu ngạn khóc chào ñời
Quý hợi heo già vẫn rong chơi,
Hai buổi mỗi ngày vui cuộc sống
Nội san Ái Hữu ñến nơi nơi.
Ưu ðàm cảnh Phật huyện Phong ðiền
Di tích từ xưa vẫn giữ nguyên
Quảng Trị bên kia bờ Bến Hải
Ô Lâu quê mẹ ñất Thừa Thiên.

28 người kể cả Anh Chị Ái Hữu Lê Khắc Thí, ñứng
ngồi sau chiếc bánh mừng 60 năm thành hôn
“Happy 60th Anniversary”.

Mùng bảy tháng này mừng chín mươi,
Bài thơ chúc thọ ñọc vui chơi,
ðiện thăm anh chị ngày mây ñẹp
Liên lạc bạn hiền khắp nơi nơi.
Tháng bảy năm nay mừng thượng thọ
Cuộc ñời sự nghiệp chẳng còn lo
Thỏng tay vào chợ tâm an lạc
Con cháu thành danh phước báu to.
Chín mươi tuổi vẫn cầm tay lái
Thân khỏe mắt tinh không lãng tai
Lui tới Bolsa nhìn phố thị
Vui cùng thơ nhạc thế mà hay.
Sáu mươi năm dệt một bài thơ
Chung sống thuận hòa trọn kiếp ni
Gian khổ vượt qua thành sự nghiệp
Bây giờ ñất Mỹ chẳng lo chi.
Florida 5 tháng 7 -2012
Viên Thức
Ghi chú: Thầy Viên Thức (ở ðà Lạt, Việt
Nam) qua Hoa Kỳ có ñến viếng thăm Ái Hữu
Lê Khắc Thí. Thầy Viên Thức hiện còn ở
Florida. Thầy cho biết, ñối với thầy Hoa Kỳ là
một ñất nước tuyệt vời về nhiều phương diện.

Vợ chồng Ái Hữu Phạm Ngọc Lân và các
thành viên Ban Nhạc Lạc Hồng cụng ly chúc
mừng Ái Hữu Thí.
Hình dưới từ phải – Ái Hữu Tôn Thất Toại, Cụ
Huỳnh Văn Lang, vợ chồng Ái Hữu Nguyễn
Văn Phổ, hai Thân Hữu, Ái Hữu Nguyễn
Quang Chuyên, Ái Hữu Mai Trọng Lý, Ái Hữu
ðồng Sỹ Tụng, Ái Hữu Bửu Hạp.
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QUANG CẢNH BUỔI TIỆC VUI LÚC VỀ ðÊM

Cửu Tuần Thượng Thọ có mấy
ai,
Ngang dọc hai vai chỉ có Ngài.
Ngày này năm trước cùng
Người Ngọc,
Một thoáng Sáu Mươi giấc
mộng dài.

Lê Nghiêm Hùng
kính chúc.

