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Về Bản Tin mang số 85 

 

Bản Tin nầy theo thứ tự có số 84 và 86 nên suy ra 

phải có Bản Tin số 85, nhưng thật sự nó không hề 

được ấn hành. Câu hỏi đặt ra là tại sao nó không 

có ? 

Muốn giải đáp câu hỏi nầy cho rõ ràng, đúng thực 

tôi phải lý giải theo những sự kiện thức tế đã xảy 

ra từ 15, 20 năm trước với những chi còn giữ 

được. 

Bản Tin được in ra do tôi thực hiện từ những 

ngày đầu sau khi thành lập Nhóm Ái Hữu Gia 

Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm tại Hải Ngoại 

năm 1991. 

Sau khi Trưởng Ngô Mạnh Thu được bầu làm 

Trưởng Ban, Ban Chấp Hành Ái Hữu Vĩnh 

Nghiêm năm 1995, thỉnh thoảng Trưởng Thu, 

Trưởng Tuệ Linh, Bùi Ngọc Bách viết tin hay bài 

gửi cho tôi.  
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Đôi khi Trưởng Thu gõ bài trên vi tính rồi cất vào đĩa 1.44 MB, vì lúc đó điện thư 

chưa phổ biến. 

 

Có lẽ, Trưởng Thu nhận thấy có những bất tiện, nên năm 1998 Trưởng Thu đưa 

Bản Tin về Nam Cali cùng với Vũ Ngọc Khuê ấn hành số 51, ngày 15-1-1998. 

Sau đó không rõ vì lý do chi, không thể tiếp tục lại chuyển về cho tôi, tôi ấn hành 

số 52, ngày 1-7-1998 và tiếp theo số 53 trở lại ấn hành ngày 15-7-1998. 

Bản Tin số 84, cũng do tôi ấn hành ngày 15-7-2001. Nhưng số 86 do Tâm Diệu 

Dương Thị Mỹ ấn hành ngày 15-1-2001tại Raleigh, North Carolina. Tôi không 

hiểu vì sao 6 tháng sau số 86 mới được ấn hành.  

Như những lần trước, có lẽ Trưởng Ngô Mạnh Thu muốn cho tôi rãnh tay làm 

những việc khác như đãm nhiệm trách vụ Tổng Thư Ký Ái Hữu GĐPT Vĩnh 

Nghiêm Hải Ngoại, hàng tháng phát hành Nguyệt san Phật Học do tôi chủ trương. 

Muốn giúp tôi, thay thế người khác, nhưng phải mất vài tháng mới có người thay 



thế. Bởi vì làm Bản Tin không phải chỉ là công việc dàn trang, đem đi in, in xong 

lại phải xếp, đóng, dán nhãn, mang tới Bưu điện gửi, mà còn phải viết bài. 

Đối với tôi việc làm Bản Tin ngày đó cũng như website AHVN ngày nay, cá nhân 

tôi làm, nhưng Ban Chấp Hành có thể thay thế bất cứ ai và lúc nào. 

Vì không có số 85, tôi cố tìm, hỏi anh Tuệ Linh, chị Hồng Loan, chị Nguyễn Thị 

Tâm đều trả lời không có. Tôi tìm trong máy vi tính của tôi dĩ nhiên là không có, vì 

tôi đã thay máy từ năm 2005 hay 2006, nhưng tôi có cất vào một cái đĩa CD chứa 

toàn bộ các bài viết của tôi với VNI, VPS font từ năm 1997, trong đó có Bản Tin 

82 hoàn tất ngày 29-4-2001, Bản Tin 83 hoàn tất ngày 2-6-2001 và Bản Tin 84 

hoàn tất ngày 20-7-2001. Bản Tin 85 thì không có. 

Có lẽ, vì 6 tháng mới ra số kế tiếp nên Trưởng Ngô Mạnh Thu cho nhảy 1 số, riêng 

Mỹ thì mới bắt tay vào, không thể quyết định việc nầy. 

Đáng lẽ ra bình thường, sau Bản Tin 84 là Bản Tin 85, nhưng do có sự thay đổi 

người làm Bản Tin từ Phúc Trung qua Tâm Diệu, nên Bản Tin 85 bị nhảy số trở 

thành 86. Vì qua 6 tháng không có Bản Tin,  nên khi có lại không ai thắc mắc, rồi 

nó bị rơi vào quên lãng. Ngày nay sắp đặt lại đưa lên Mạng, kiểm tra vài nơi thấy 

rõ không có số nầy. Đây là trục trặc kỹ thuật trong nghề làm báo.  

 
Tưởng cũng không có chi đáng nói thêm, tôi chỉ muốn giải thích và khẳng định 

không có Bản Tin số 85, trong bộ Bản Tin do Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải 

Ngoại ấn hành từ năm 1991 đến nay. 

Sự thiếu sót đó, mạn phép nhân danh Ban Chấp Hành AH/GĐPT/VN/HN nhiệm 

kỳ 2001-2005, Ban Biên Tập Bản Tin xin nhận lỗi với quý thành viên, thân hữu và 

độc giả. 

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông 

1-9-2018 
 


