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Vàng Mã  
Theo Người 

– Kính thưa Quý Đại đức, tăng ni Phật tử trong ban 

hộ niệm chùa Giác Ngạn. 

– Thưa Quý thân hữu, Quý đồng môn CVA59 cùng 

họ hàng nội ngoại họ Đỗ Xuân làng Vân Đồn, Nam 

Định. 

Trước khi khai kinh dâng lễ cầu siêu cho hương linh 

ông ĐỖ XUÂN THẮNG, pháp danh Nguyên Đức 

vừa mất tại Houston, Hoa kỳ ngày 03.6.2019 xin cho 

phép tôi được có đôi lời cùng quý đồng môn thân 

quý. 

Thưa các bạn, 

Hầu như anh em chúng ta khi nghe tin Đỗ Xuân 

Thắng qua đời đều sững sờ, không tin đó là sự thật. 

Vì hơn mười mấy năm qua, năm nào Đỗ Xuân Thắng 

cũng về quê hương tham dự những buổi Tất niên, Tân 

niên cùng đám bạn bè còn lác đác nơi chốn quê nhà. 

Hình ảnh của Thắng như chiếc cầu nối, đem hơi ấm 

của bạn bè từ xa xôi trở về, như cánh én dù lẻ loi 

nhưng vẫn tạo ra mùa xuân một thời trẻ dại dưới mái 

trường xưa. Và rồi Thắng lại đem đi những nỗi vui 

buồn tuổi già bịnh này tật nọ ở nơi này đến chốn xa 
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xôi. Nơi mà Thắng thường nhận định rằng chúng ta 

bây giờ gặp nhau hầu như chỉ có trong chiêm bao. 

Thưa các bạn, 

Chiếc cầu ấy hôm nay đã gẫy. 

Đỗ Xuân Thắng đã ra người thiên cổ ! 

Chỉ còn vài tháng nữa, vào ngày 13/9 bạn bè sẽ gặp 

nhau kỷ niệm 60 năm CVA59 ra trường. Buổi hội ngộ 

đó với Thắng muôn đời là giấc chiêm bao. 

Than ôi ! Ai chẳng biết câu : 

Sinh có hẹn 

Thác chẳng hạn kỳ, 

Nhưng lòng người đâu phải là gỗ đá nên sự ra đi đột 

ngột của Thắng hôm nay làm sao chúng ta không khỏi 

ngậm ngùi thương tiếc. 

Buồn thay, trong ngày tang lễ của Thắng ở nơi xa xôi 

quá, chúng ta không tới được để thắp nén hương Vĩnh 

biệt. Vĩnh biệt cả lời Thắng hẹn hò gặp lại chúng ta 

khi chia tay sau bữa ăn Tân niên đầu năm Hợi. 

Kể từ nay, lời hẹn ấy đã theo Thắng ra đi không bao 

giờ trở lại. 

Niềm tiếc thương ấy, hôm nay các bạn đồng môn 

CVA59 quê nhà tụ tập nơi chùa Giác Ngạn này, ngậm 

ngùi trong nước mắt thành kính xin lễ cầu siêu,mong 

qua câu kinh tiếng kệ hương linh Thắng sớm siêu sinh 

tịnh độ về nơi đất Phật. 

Ngày 12.6.2019 

TỪ BĂNG 
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H.1 – Lễ cầu siêu tại chùa Giác Ngạn ngày 12-6-2019. 

 

 

 

H.2 – Cháu 

Đỗ Hương 

Trang dâng 

cơm cúng 

Chú Thắng.  
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H.3 – Trần Ngọc Quân, Nguyễn Hồng Khánh và Ngô Cảnh Loan. 

 
H.4 – Anh ĐX Ngữ (cháu của ĐXThắng), Khánh, Quân, Loan. 

 


