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Thụ Nhân k.1 Nguyễn Tường Cẩm đã ra đi, 

Vô cùng thương tiếc với đôi lời cảm xúc tự đáy lòng. 

 

KHÓC TIỄN BẠN HIỀN 
 

Ngọn nến lung linh, nén hương nghi ngút, 

CẨM đã đi về cõi  Phúc Bình yên ! 

Một phút thinh lặng, tiễn biệt Bạn  hiền, 

CẨM ƠI ! 

Bạn đã miên viễn vào miền vô ưu ! 

Chia ly ai chẳng u sầu, 

Mặc dầu vẫn biết : 

Đời người Ai cũng phải qua cầu Tử - Sinh. 

 

Nhìn ánh nến lung linh mờ tỏ, 

Nghe như trong ngọn gió thoáng qua, 

Mơ hồ vọng tiếng Bạn  ta, 

Nhắc ngày tháng cũ đậm đà tình thân. 

 

Nhớ một thuở Thụ Nhân Đà Lạt, 

Quán T 2 đàn hát hội hè, 

Là nơi tụ họp bạn bè, 

Thi, Văn, tán, viết chẳng chê món nào. 

 

BẠN còn đứng đầu tàu tổ chức, 

Hội Thiện Chí góp sức giúp người. 

Lại thêm đám cưới để đời, 

Như chơi mà thật tuyệt vời Hôn Nhân. 

 

 



Gần tám mươi năm thế trần hiện diện, 

Nay đi vào vùng miên viễn  xa  xăm… 

Được tin Bạn mất, 

Dù đã nhủ lòng đừng khóc, nhưng : 

“niềm đau xót tự tâm can, 

Nên không ngăn được hai hàng lệ rơi.” 

 

Nay Bạn đã xa rời thế tục, 

Hồn thảnh thơi hưởng phúc vĩnh hằng. 

Giã  từ một  kiếp  phù vân, 

Về  nơi an tịnh chẳng cần bon chen. 

Tiển Bạn đi : 

Dâng nén hương, đốt ngọn đèn tưởng nhớ: 

Những ngày xưa cũ : 

Nhà Thụ Nhân một thuở sum vầy. 

Rồi đây cũng sẽ có ngày, 

Cùng nhau hội ngộ : Cha, Thầy, đồng môn. 

 

Xác thân tan, Anh Hồn bất tử, 

Đã có duyên gặp gỡ năm nào… 

Chia ly lòng thấy nao nao, 

Dù  rằng rồi cũng đi vào thiên thu ! 

 

Cỏi Âm, Dương mặc dù cách biệt, 

Tình Thụ Nhân tha thiết tỏ bày, 

Kính người khuất mặt khuất mày, 

Dài lâu giữ mãi tình nầy không tan. 

 

Cầu chúc Bạn Niết Bàn hưởng phúc, 

Hết ưu tư trong, đục tình đời, 

Hương linh thanh thoát thảnh thơi, 

TẠ TỪ XIN TỎ NHỮNG LỜI CHÂN TÂM. 

            Tình thâm vĩnh biệt 

            Chân thành tưởng kính. 

 

Hàn sĩ Phan Thạnh 

Xin được phép thay mặt bằng hữu K.1 CTKD 

Và những Thụ Nhân Đà Lạt có lòng tưởng nhớ… 

      CHÂN TÌNH TIỂN BIỆT BẠN HIỀN 


