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Vĩnh Biệt 

TRẦN TRÍ VƯỢNG 
 

Kính thưa tang quyến, 

Kính thưa chị Vượng cùng các cháu yêu quí, 

Kính thưa quý đồng môn và thân hữu. 

Ai cũng biết, cũng cảm nhận được mùa xuân là mùa của 

đoàn tụ và ai cũng được hưởng trọn vẹn sự yêu thương, êm ấm 

của gia đình. 

Thế mà từ mồng hai tết Ất Mùi nghĩa là năm mới, mới bước 

sang đầu ngày thứ hai, chúng ta đã mất đi người bạn thân thiết 

mà mới ngày 19 tháng chạp (07/2/2015) năm Giáp Ngọ còn hàn 

huyên tâm sự cùng nhau. Tình bằng hữu tính ra cũng đã 60 năm. 

Lúc tụ, lúc tan. Người ở nơi này, nơi khác; nhưng nếu có dịp thì 

chuyện gặp gỡ nhau là việc đầu tiên của tình bạn bè đồng môn. 

Thưa quý bạn, đó là Trần Trí Vượng, người bạn thân yêu 

của chúng ta đã rũ bỏ gia đình, con cháu, họ hàng ra đi vào lúc 

một giờ ba mươi lăm phút sáng ngày mùng hai tết Ất Mùi (tức 

ngày 20 tháng 2 năm 2015). 

Và ngày tháng theo dương lịch này cũng chính là cậu bé 

Vượng ra đời tại quê hương Khương Hạ, Hà Nội. 

Hóa ra, Vượng ơi! Mày đã ôm trọn cuộc đời 78 năm trên 

cõi thế gian này rồi mới trở về quê hương đích thực của mình 

sao?! 

Ai cũng nghĩ đó là điềm lành, điềm tốt. Ai cũng bảo rằng 
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“bảy mươi còn ở hay đi đã là hiếm”. Nhưng trước cảnh tan đàn 

xẻ nghé. Bao nhiêu năm chồng chồng vợ vợ con con êm ấm vui 

vầy, nhất là trong những ngày xuân mới, mà nay bỗng mất đi 

một người thì thử hỏi làm sao người thân không vật vã kêu trời; 

người quen biết không ngậm ngùi nuối tiếc. Mặc dù ai cũng biết 

cuộc sống của Vượng chỉ tính được từng ngày từng tháng. 

Không biết ra đi lúc nào. 

Song có lẽ nhờ sự lo toan tận tụy của người vợ hiền, của 

các con hiếu thảo mà sự sống của Vượng kéo dài được ngót 

mười năm trời trong cơn bạo bệnh. Tính chẵn mười năm Vượng 

đã nằm trong bóng tối của cuộc đời dài ba ngàn sáu trăm năm 

mươi ngày hay tám mươi bảy ngàn sáu trăm giờ với bao suy tư 

đau khổ thương thân, thương vợ, thương con tối ngày hầu hạ. 

Lại càng không thể như cụ Cao Chu Thần nâng chén rượu để 

chém cái sầu đi, mà ngược lại, mười năm không vận động sự 

sống của cơ thể kéo dài đến hôm nay cũng đã là một sự diệu kỳ 

và nhất là số người đã tận làm sao chống lại ý Trời… 

Thì thôi, Vượng ơi! Vòng sinh tử của mày sinh ngày tháng 

ấy mất đi cũng ngày tháng ấy, coi đã tròn câu: sinh ký tử quy!! 

Bạn bè, thân hữu trong nước, ngoài nước có mặt hôm nay 

đang đứng trước linh cửu của mày thắp nén nhang bái biệt, vỗ 

hòm mày thức dậy để nói với nhau rằng: Rồi chúng ta cũng sẽ 

gặp nhau thôi!  

Cầu xin hương linh mày sớm siêu thăng tịnh độ, có linh 

thiêng thì về phù hộ cho gia đình con cháu. 

Xin cám ơn tang quyến. 

Cảm ơn quý đồng môn và thân hữu. 

Sáng ngày 22. 2. 2015 

(Mồng 4 tháng giêng Ất Mùi) 

Từ Băng 
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Hình ảnh phúng điếu đưa đám ma 

TRẦN TRÍ VƯỢNG 

 
Di ảnh Trần Trí Vượng 

(1938 – 2015) 

 

Các bạn đồng môn và thân hữu tới phúng điếu ngày 22.2.2015 
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Trái qua: Loan-Hòe-Long-Nghiễm-Lý-Khánh-Thịnh-Đậu-Thắng. 

 

 

Từ trái qua: Loan – Hòe – Long – Nghiễm 

 

 

Đỗ Xuân Thắng trao tiền của các bạn CVA59 nước ngoài  

cho gia đình Vượng. Từ trái qua: chị Vượng – cháu Hợp(đứng) – 

cháu thứ hai và Đỗ Xuân Thắng. 
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Quân đọc điếu văn trước hương linh Vượng và tang quyến. 

 

 

 

Đằng Giao thắp nén nhang tiễn biệt. 
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Đỗ Xuân Thắng cầu mong bạn sớm siêu thoát. 

 

 

Đỗ Ngữ thắp nén nhang bái biệt người huynh trưởng khả kính. 

 


