
Lá Thư Thụ Nhân 

Ý NHI, một tiếng thơ đã tắt 

From:   HIỆP NGUYỄN  

Date:    Sunday, February 17, 2019, 11:12 PM PST 

 

(GIÃ TỪ, một bài hát trong thánh lễ) 

 

 

 

 "Nghĩa Tử là nghĩa Tận, nhưng đối với người Ky Tô hữu, chết đi là một cuộc hành trình nối tiếp của 

thân phận một kiếp người, là sự trở về nhà, trở về sống với Cha thương yêu trên nước Trời..." 

    Đó là một đoạn lời giảng của Linh Mục Chủ Tế trong thánh lễ cầu hồn cho linh hồn Ý Nhi, ái nữ 

của anh chị Trần Ngọc Phong K1 CTKD. Trong nguyện đường ấm cúng và trang nghiêm tại thành 

phố San José, bên ngoài trời mưa lâm râm và thời tiết giá buốt, gần 200 người ngậm ngùì tưởng 

nhớ đến Ý Nhi,"nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương." Và trên hàng ghế đầu, hai bậc sanh 

thành của Ý Nhi, hai chiếc lá vàng đang khóc cho chiếc lá xanh và cũng như toàn thể người tham dự, 

sốt sáng cầu nguyện cho người chồng trẻ của Ý Nhi và hai con còn nhỏ dại. Nói đến định mệnh là 

nói đến sự cay nghiệt như là một tất yếu của kiếp phù sinh... 

   Thánh lễ chấm dứt sau một tiếng đồng hồ. Thân nhân, quan khách và đồng môn được gia đình tang 

gia mời đến phòng tiếp tân để giải khát và hàn huyên.Thật là một nghịch lý! Có những đồng môn 

không bao giờ gặp mặt nhưng trong sự kiện lớn lao và đau buồn như thế này, lại xuất hiện...Có phải 

chăng chúng ta, những môn sinh của Viện Đại Học Dalat lúc nào cũng nhớ nhau trong tâm tưởng và 

quây quần bên nhau trong những lúc khó khăn nghiệt ngã? 

  Xin điểm danh những đồng môn trong Thánh Lễ cầu hồn cho Ý Nhi để chúng ta cùng mừng thầm 

khi thấy tên "Trời ạ, nó...nó vẫn còn khoẻ mạnh!": Phạm Quang Hiền, Phạm Thị Sáng, Vũ Ngọc Ái, 

Nguyễn Hoành, Lê Văn Quảng, Hồ Quang Nhựt, Phạm Huy Luận, Trần Khánh Tuyết, Trần Ngọc 



Chung, Vĩnh Hộ, Lê Viết Võ, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Hùng (K4) Nguyễn Hồng Vân (K4) GS Hoàng 

Cơ Long...(xin lượng thứ, nếu thiếu sót)ằ 

  Xin cúi đầu chào tất cả, tôi ra đi. Tôi ra đi, đi về nhà Cha yêu dấu. Một lần cuối xin giã từ, một lần 

cuối xin vĩnh biệt, vĩnh biệt muôn người tôi dấu yêu. Xin đừng nuối tiếc làm chi. Xin đừng khóc lóc 

sầu bi, vì nay tôi hết cuôc sống dương gian. Tôi hết ngày tháng lo toan để vào một đời sống mới..." 

 

Nguyễn Văn Hiệp 

Khoá 2 CTKD 

__._,_.___ 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

----- Forwarded Message ----- 

 

From:   Anne Nguyen  

To:        HIEP NGUYEN  

Sent:     Monday, February 18, 2019, 6:53:18 PM PST 

Subject: Re: Ý NHI, một tiếng thơ đã tắt 

 

Anh Hiệp mến, 

 

Xin anh vui lòng chuyển bài thơ này đến anh chị Phong, với lời chia buồn của Anne. 

Cảm ơn anh. 

Kính chúc anh và quý anh chị luôn an vui, mạnh khoẻ. 

-Anne 

 

 

Trong niềm thương nhớ 
 

Trong niềm thương nhớ Ý Nhi ơi 

Dù chẳng gặp nhau trong cuộc đời 

Lữ khách trần gian chào cõi tạm 

Tử quy sinh ký biệt ga đời 

Chúc em thanh thản tay buông thõng 

Nhẹ gánh hành trang hồn thảnh thơi 

Nương cánh thiên thần về Nước Chúa 

Từ nay vĩnh phúc chốn quê Trời 

 

Yên Nhiên 

 

 


