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Điếu Văn 

Tưởng Niệm DƯƠNG KIỀN 

 

 

Kính thưa quý đồng môn và quý thân hữu! 

Hôm nay ngày 23 táng 11 năm 2015, nhằm ngày 12 tháng 

10 năm Ất Mùi với sự phát tâm công đức của Thượng tọa trụ trì 

chùa Giác Ngạn, anh em chúng ta  tổ chức lễ cầu siêu cho 

hương linh ông Dương Kiền, pháp danh Thiện Giác sinh năm 

1939 và mất ngày 17 tháng 11 năm 2015 (nhằm ngày 06 tháng 

10 năm ẤT Mùi) tại Bergen, Na-uy, hưởng thọ 77 tuổi, dưới sự 

chủ lễ của Đại đức Thích Giác Châu cùng quý tăng ni phật tử 

nơi bản tự. 

Thưa quý đồng môn và thân hữu, ông Dương Kiền sinh 

ngày 28 tháng 12 năm 1939 tại Huế, nguyên quán Hà Nội. Từ 

năm 1954 đến năm 1959 học tại các trường Trung học Nguyễn 

Trãi và Chu Văn An Sài Gòn. Sau đó ông theo học luật tại Đại 

học Luật khoa Sài Gòn và bảo vệ xong luận án luật sư rất sớm, 

dưới sự bảo trợ của giáo sư Đinh Trình Chính. 

Ngoài ngành chuyên môn, ông còn có năng khiếu văn 

chương thiên phú. Mới 24 tuổi, ông đã làm chủ bút Nguyệt san 

Văn học do người bạn đồng môn là ông Phan Kim Thịnh làm 

chủ nhiệm. Trong thời gian làm báo, ông đã xuất bản một số tác 

phẩm nổi tiếng thời bấy giờ như Thú Đau Thương (thơ), Máu 

của Mẹ (truyện ngắn), Biển Thầm Lặng (truyện dài), Sân Khấu 

(kịch). Sau năm 1975, với cuộc sống thăng trầm của thời cuộc, 

ông và gia đình định cư tại Na-uy, sinh sống bằng nghề tay trái. 
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Nhưng lòng yêu văn học nghệ thuật vẫn không làm ông quên. 

Do đó ông lại tiếp tục viết một số tác phẩm, thơ và một tập Biên 

niên sử Việt Nam Thế kỷ 20. 

Tuy ở xứ người, nhưng từ ngày về hưu ông thường hay trở 

lại quê nhà, gặp gỡ bạn bè, thân hữu ngày xưa. Sinh tiền ông là 

người luôn niềm nở, quý bạn, thường thăm nom giúp đỡ các bạn 

khó khăn đau yếu bệnh tật. Hình như ông mắc duyên nợ cùng 

một số bạn ở quê nhà sao đấy mà lần nào trở về quê cũ lại mang 

theo một nỗi buồn lặng lẽ tiễn đưa không ít bạn bè bỏ ông về cõi 

thiên thu. Thế mà nay ông mất đi trong cô quạnh. Bạn ngày xưa 

thân thiết nào có ai được nhìn mặt ông ở giờ phút cuối.  

Than ôi! Cả một trời ân hận tiếc thương. Còn nhớ mới hôm 

nào họp mặt chia tay đầu tháng 7, hẹn hò nhau rằng cuối tháng 

10 sẽ trở về để dự tất niên và đón mùa xuân mới… nhưng nay 

lời hẹn ấy chẳng bao giờ còn nữa. Bởi sau 3 tháng trời chống 

chọi với căn bệnh ung thư quái ác, ông đã bỏ gia đình, anh em, 

bè bạn thanh thản ra đi vĩnh viễn vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 

17 tháng 11 năm 2015 tại Bergen. 

Hôm nay với tất cả tấm lòng thương tiếc Dương Kiền, anh 

em chúng ta tổ chức lễ cầu siêu xin Chư Phật độ trì dẫn độ 

hương linh Thiện Giác về chốn đời đời an lạc. 

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thượng tọa 

trụ trì chùa Giác Ngạn cùng quý Đại đức Tăng ni Phật tử đã hết 

lòng tụng niệm cho hương linh người quá cố sớm siêu thoát. 

Cảm ơn quý đồng môn và thân hữu đã có mặt trong buổi lễ 

này. 

Xin đa tạ! 

                                                    Trần Ngọc Quân 
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Hình ảnh Lễ Cầu siêu 
Lễ cầu siêu do đồng môn CVA59 VN 

tổ chức ở chùa Giác Ngạn SG ngày 23.11.2015 

 
Di ảnh Dương Kiền (1939 – 2015). 

 

 
Từ trái qua: Hồng Khánh – Đạt – Chấn – chị Phúc Thành. 
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Từ trái qua: Nghiễm – Đằng Giao – Kim Thịnh. 

 

 

Các bạn đứng tưởng niệm trước di ảnh Dương Kiền 

Từ trái qua: Thắng-Thịnh-Đạt-Khánh-Quân-Nghiễm-Loan-Hòe. 
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Lễ cầu siêu do đồng môn CVA59 Hải ngoại tổ chức tại 

Quán Thế Âm Thiền Tự ở San Jose (CA) ngày 23.11.2015 

 
Di ảnh Dương Kiền 

 

 
Đồng môn của Dương Kiền tại Mỹ, tập trung tại chánh điện 

đọc kinh cầu siêu cho hương linh người bạn quá cố. 
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Di ảnh đồng môn Chu Toàn Chung (1937 – 2015) 

Mất ngày 22-11-2015 tại San Jose, California, Hoa Kỳ). 

 

 
Di ảnh đồng môn Nguyễn Kim Đễ (1939 – 2015) 

Giuse Nguyễn Kim Đễ mất ngày 09.12.2015 tại Portland, Oregon, HK. 

 


