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Điếu Văn Tang Lễ Chị Nguyễn Văn Chiểu
Đỗ Hữu Hứa
ính thưa qúy bậc Trưởng Thượng, qúy Cô
KBác, qúy Anh Chị, qúy Bạn; tôi xin có vài lời
với phu nhân của Ái hữu Giáo sư, Kỹ sư
Nguyễn Văn Chiểu, khuê danh Nguyễn Thị
Kim Phụng, Dược sĩ.
Thưa Chị kính mến,
Được chị Cao Tấn Tài báo tin Chị ra đi,
tôi bàng hoàng sửng sốt kinh ngạc không dè
Chị đi lẹ thế vì trước đây mấy ngày, ngày Thứ
Năm 13 tháng 6 tôi có điện thoại thăm Chị
thấy Chị rất mạnh khỏe vui vẻ, giọng nói sang
sảng …
Thế rồi trưa ngày Chủ nhật 16 tháng 6
khoảng 15h30 chị Tài điện thoại cho hay là
Chị bị hôn mê và đã được chở vô bệnh viện,
tin này do cháu Tuấn Khanh cho hay. Tôi liền
điện thoại thì được Tuấn Khanh cho biết: «má
con bị coma vào lúc 14h15, bác sĩ cho hay có
máu trong não, con sắp vô lại nhà thương, có
tin gì mới sẽ báo tin chú hay». Qua ngày Thứ
Hai 17 tháng 6 lúc 17h20, chị Tài báo tin là
Chị vĩnh viễn ra đi vào khoảng 16h50; tôi xúc
động vô ngần.
Chị sinh ngày 22 tháng 6 năm 1933,
mất ngày 17 tháng 6 năm 2019 nhằm ngày
sinh nhật của cháu thứ tư của Chị là Nguyễn
Tuấn Dũng 17 tháng 6 và tang lễ vào ngày 21
tháng 6 năm 2019, Chị sống trên thế gian này
đúng 86 năm, Chị hường thọ 87 tuổi.
Thưa Chị, khi còn ở Việt Nam tôi được
biết Chị thuộc gia đình danh giá. Thân phụ
của Chị là Cụ Kỹ sư Nguyễn Trạc Ánh, cựu
Tổng Giám đốc Kiến Thiết và Thiết kế Đô Thị,
bộ Công Chánh, VNCH. Trong thòi gian giữ
chức vụ này, Cụ làm Tổng quản đốc công
trình đại trùng tu dinh Độc Lập bị bom phá sập
một phần của đại dinh thự này. Chị là phu
nhân của Kỹ sư Nguyễn văn Chiểu làm Giám
đốc Nha Hỏa xa Saigon và là giáo sư trường
Cao đẳng Công Chánh mà chúng tôi: Lê
Ngọc Thạch, Cao Tấn Tài, Nguyễn Thiệp, Hoa
Trường Xuân, Đỗ Hữu Hứa (tôi) là môn đệ
của Thầy. Thầy Chiểu là một giáo sư khả

kính. Khi ở Pháp, Thầy tham gia Hội Ái hữu kỹ
sư Công Chánh Pháp, thường xuyên tham
dự các buổi họp Công Chánh; có vị nào trong
Hội quy tiên thì Thầy cổ động việc đóng góp
phúng điếu và tham dự tang lễ.
Chị là một phụ nữ tài sắc vẹn toàn, một
phụ nữ tuyệt vời: Sau khi kết hôn Chị vẫn tiếp
tục học Dược khoa, mỗi năm thi đậu lên một
lớp và đặc biệt là hai năm lại hạ sanh thêm
một cháu trai hay gái, bạn bè Đại học Y Dược
khâm phục Chị quá ư tài giỏi.
Chị rất thương yêu chồng con, thường
tỏ ra hảnh diện về hai gái ba trai thành đạt
rực rỡ quyền cao chức trọng, đó là các cháu:
1) Nguyễn Diễm Chi B.S. Y khoa, chồng cũng
B.S. ở Marseille.
2) Nguyễn Tuấn Khanh Tổng quản đốc Khách
sạn Paris, chưa chịu lập gia đình để có thể
thay thế các chị em phụng dưỡng mẹ già.
3) Nguyễn Tuấn
Orthodontiste ở Mỹ.

Hùng

4) Nguyễn Tuấn Dũng
Draguignan.

B.S.

về

B.S. Y khoa

răng
ở

5) Nguyễn Diễm Phượng B.S. Nha khoa ở
Paris.
Ở Việt Nam cũng như ở Pháp, Chị
hành nghề Dược sĩ, hằng chỉ dẫn bà con bạn
bè về thuốc men. Chị đã dày công sưu tập các
tài liệu y học về dinh dưỡng và thuốc men
cung cấp cho bạn bè trong số đó có tôi cũng
được một tập tài liệu qúy giá.
Chị khi nào cũng vui vẻ; lời lẽ khiêm
tốn, hòa đồng với mọi người trân trọng tình
bằng hữu nên ai cũng qúy mến Chị. Sự ra đi
đột ngột của Chị là một mất mát to lớn cho
gia đình, bạn bè.
Thưa Chị,
Chúng ta đều biết rằng đời là vô
thường, có sinh có tử, nhưng không ai tránh
khỏi đau buồn khi có người thân hay bạn bè
vĩnh viễn ra đi. Tôi mới hầu chuyện với Chị
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ngày 13-6 thì ngày 17-6 Chị không còn nữa!
Ôi! Kiếp nhân sinh là thế: như gió thoảng, như
mây bay, như bông hoa sớm nở tối tàn. Thật
là đời người tợ áng mây, tụ đó rồi tan đây;
một thoáng hư vô ngàn năm đành vĩnh biệt!
Thưa Chị kính mến,
Đối với xã hội, với gia đình, ông bà,
cha mẹ, chồng con… chị đã làm xong bổn
phận một cách hoàn hảo, nay Chị đi về cõi
vĩnh hằng, nơi đây chị gặp lại những người
thân thương và nhất là anh Chiểu mất cách
đây 13 năm vào ngày 20-9-2006, một người
chồng khả kính mà Chị hắng mến yêu.
Xin vĩnh biệt Chị
Chiều 21-6- 2019
Đỗ Hữu Hứa

Kính chúc quí Thầy Cô,
quí Ái Hữu Tiền Bối,

Họp Bạn Công Chánh Về Hưu

quí Ái Hữu cùng Thân Hữu
một năm mới Canh Tý An Khang
Thịnh Vượng và Hạnh Phúc.

Công Chánh về hưu họp với nhau.
Người thì hưu trước kẻ hưu sau
Xưa kia hăng hái xây đường sá
Ngày nay lủi thủi dọn vườn rau (1)
Trai trẻ bôn ba đầy mộng tưởng
Tuổi già dồn dập cạn tình sâu
Về hưu là thời gian tĩnh dưỡng
Giữ gìn sức khỏe để sống lâu!
Hà thúc Giảng
Thứ bảy 29 tháng 6 năm 2019.
(1) Ngày nay tập luyện phòng bệnh đau.

