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Vĩnh Biệt Bạn Bùi Quang Vinh 
Ngày 11 tháng 8 năm 2011 lúc 11 giờ sáng, 

Văn minh Hồng và tôi bước vào nhà quàn Peek 

Funeral Home ở quận Cam California để dự lễ 

di quan của bạn Bùi quang Vinh, thấy một 

trong ba người con gái của bạn đứng trước bàn 

thờ, đọc những lời văn và những vần thơ tiễn 

biệt cha mình với đầy nước mắt cảm xúc, làm 

cho ai nấy cũng mủi lòng xót xa.  Thật vậy, sự 

ra đi của bạn là một sự mất mát lớn lao đối với 

gia đình.  Cuộc sống hạnh phúc của một gia 

đình đầy đủ vợ chồng con cái từ bấy lâu nay 

vụt bay mất và sự trống vắng của một người là 

chồng, là cha, là đàn ông trong gia đình tránh 

sao khỏi đau lòng cho người còn lại.  Bà con 

quyến thuộc  và bạn bè cùng khóa 14 KSCC và 

ĐC của trường đại học Phú Thọ cũng quá ngỡ 

ngàng khi nghe tin bạn mất.  Giờ di quan đã 

đến, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn của chùa 

Huệ Quang chủ trì các buổi lễ cầu siêu cho bạn, 

có đôi lời tiễn biệt hương linh Bùi Quang Vinh, 

pháp danh Minh Hiển và đồng thời nói đến tình 

cảm và công lao dưỡng dục của người cha đối 

với các con trong gia đình, nhân mùa lễ Vu Lan 

của Phật Giáo.  Sau đó quan tài được đậy nắp 

lại và đưa ra an táng tại nghĩa trang trong khu 

đất rộng lớn của nhà quàn Peek Funeral Home. 

Tất cả mọi người rời khỏi nhà quàn và đi bộ 

nối tiếp theo nhau thành một hàng dài phía sau 

linh cửu để ra nghĩa trang. Cùng đi bộ ra nghĩa 

trang với Văn minh Hồng và tôi có bạn Hồ 

Thuận học cùng khóa công chánh.  Bạn Vinh sẽ 

được yên nghỉ nơi đây, Peek Funeral Home gần 

với cha mẹ, cùng một nghĩa trang, đó là ước 

muốn của bạn. Bác trai mất năm 1999 và bác 

gái mất năm 2007, cũng được an táng tại nghĩa 

trang này.  Trong gia đình bạn là con trai 

trưởng có nhiều các em trai và em gái nên hôm 

nay gia quyến thật đông người và đầy con cháu 

tiễn đưa ra mộ phần. Linh cửu được đặt một 

tràng hoa trắng phía trên, trong một lều tạm để 

làm lễ cầu siêu. Phía trước linh cửu là di ảnh 

của người quá cố, có trưng bày nhang đèn và 

bông hoa thật trang nghiêm.  Các Sư đứng hai 

bên linh cửu để tụng kinh, các con của người 

quá vãng đứng trước linh cửu và phía sau lưng 

là quyến thuộc gia đình.  Gia đình và quyến 

thuộc sẽ lễ lạy để tỏ bày sự cung kính và tiếc 

thương người quá vãng, theo sự hướng dẫn của 

Thầy chủ lễ trong khi tụng niệm. Một nghi thức 

tụng kinh cầu siêu và vãng sanh theo Phật Giáo 

cho người vừa mới qua đời, do Thượng Tọa 

Thích Minh Mẫn đứng chủ lễ cùng với các Sư 

Tăng và Sư Cô phụ họa đánh chuông mõ. Một 

số bà con là Phật tử đứng dự lễ chung quanh 

cùng hộ niệm theo. Sau đó các Thầy và Sư Cô 

vừa đi kinh hành vừa niệm Phật chung quanh 

linh cửu ba vòng, để tiễn đưa hương linh bạn 

Vinh về bên kia thế giới.  Rồi linh cửu được hạ 

xuống huyệt gần bên. Các thân nhân, quyến 

thuộc, bạn bè bằng những tình cảm thương yêu 

quý mến gửi đến bạn những bông hoa thật tươi 

đẹp xuống mộ và nguyện cầu bạn sớm về nước 

Phật an nhàn, thảnh thơi. Anh Trần văn Thám 

là một người bạn công chánh quen biết với anh 

Vinh, đứng gần bên tôi, trên tay cầm một nhánh 

hoa hồng thật đẹp, đã đặt nhánh hoa đầu tiên 

lên linh cửu để tỏ bày lòng thương tiếc quí mến 

bạn. Sang định cư tại Hoa Kỳ từ năm 2000 

cùng với vợ là chị Vũ Bích Nga và ba người 

con gái, bạn Vinh qua đời ngày 3 tháng 8 năm 

2011 tại thành phố Santa Ana, hưởng thọ 69 

tuổi.   

Gia đình bạn định cư được hơn 10 năm, 

công ăn việc làm chưa được thuận lợi như ý, 

nhưng ba người con gái đã hội nhập được vào 

đời sống xã hội Mỹ nhanh chóng và thành công 

rất tốt đẹp. Cháu gái lớn hiện nay có gia đình, 

tốt nghiệp nha sĩ, cháu thứ hai tốt nghiệp dạy 
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học, đáng lẽ ra cũng là nha sĩ nhưng muốn 

chuyển sang ngành dạy học và cháu thứ ba 

đang học y khoa năm thứ hai.  Đây là điều vui 

sướng nhất, đúng như mong muốn của anh chị 

khi quyết định qua sinh sống tại Hoa kỳ.   

Bạn Vinh còn là một trung úy công binh 

trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa nên sau 30 

tháng 4 năm 1975 đi học tập cải tạo như các 

quân nhân khác, hơn 3 năm thì được về và sau 

đó đã vượt biên tìm tự do, nhưng không thành 

công nên quyết chí ở lại làm ăn sinh sống với 

nghề công chánh của mình. Vợ của bạn là chị 

Nga, một nha sĩ tốt nghiệp năm 1973 thời chính 

phủ Việt Nam Cộng Hòa. Chị Nga đã từng làm 

việc tại bệnh viện Chợ Rẫy, Công Ty Xây Lắp 

Công Nghiệp và có văn phòng nha khoa tại 

nhà. Do đó đời sống của gia đình anh chị sau 

này tại Việt Nam cũng tương đối khá tốt đẹp. 

Bạn đã rất thành công trong nghề xây cất nhà 

cửa, chung cư và khách sạn tại nhiều nơi trong 

thành phố Sài Gòn. Khi sang định cư tại Hoa 

Kỳ, bạn có cho tôi xem một tập album, hình 

chụp kỷ niệm những công trình xây cất của bạn 

trong nhiều năm qua tại Việt Nam. Công trình 

tính toán xây dựng đầu tay của bạn trong nhóm 

các kỹ sư và kiến trúc sư là nhà hát Hòa Bình 

tại đường 3 tháng 2, là đường Trần Quốc Toản 

ngày trước. Hai công trình đắc ý nhất của bạn 

là khách sạn có hàng trăm phòng tại đường 

Hồng Thập Tự, trước cửa Vườn Tao Đàn và 

một khách sạn khác 300 phòng tại đường 

Trương Minh Giảng. Trong thời gian chờ đợi 

qua Hoa Kỳ định cư, bạn đã trông nom xây cất 

căn nhà của cha mẹ tôi lên ba tầng lầu tại quận 

1 của thành phố Sài Gòn. Đây là kỷ niệm mà 

bạn Vinh để lại nhiều tình cảm thân thiết đối 

với gia đình tôi. 

Một kỷ niệm mà các anh chị em trong lớp 

của khóa 14 còn nhớ mãi khi rời trường trước 

ngày 30 tháng 4 năm 1975 là: Văn bằng tạm 

cần được phát ra cho các anh chị em khi tốt 

nghiệp, vì quá cấp bách nên nhà trường đã nhờ 

nhà máy in của gia đình bạn Vinh in ra và 

Khoa Trưởng Trường Đại Học Kỹ Thuật của 

Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức (là giáo sư 

Nguyễn Thanh Toàn) chấp thuận ký tên và 

đóng dấu. Có mảnh văn bằng trong tay, các anh 

chị em xem như là một bùa hộ mạng cho cuộc 

sống, nhưng thật sự không ai biết trước được 

với một cuộc đổi đời, đổi chế độ, liệu nó có 

được một giá trị nào không.  Sau này khi rời 

mái trường thân yêu, cuộc sống bôn ba của các 

anh chị em trong lớp mỗi người mỗi khác, dù ở 

trong nước hay sống tại xứ người, có bạn cần 

đến nó nhưng cũng có bạn chuyển sang nghề 

khác hoặc không dùng đến. Bao nhiêu mạng 

người đã chết trên biển cả, trong rừng sâu thật 

thương tâm để mong tìm một đời sống tự do. 

Tuy nhiên công ơn của các thầy cô in thật sâu 

đậm trong lòng các bạn và tôi, không bao giờ 

quên và không sao nói hết được. Những kiến 

thức học hỏi được từ thầy cô, dù ở nơi nào trên 

thế giới mình vẫn đem ra sử dụng được, để 

phục vụ lợi ích cho quần chúng và tự mưu sinh 

cho bản thân và gia đình. 

Nhằm trợ giúp chính quyền trong việc đào 

tạo thêm chuyên viên trong nước, trường Đại 

Học Bách Khoa Thủ Đức của chính phủ miền 

Nam Việt Nam hằng năm có tiếp nhận một số 

nhân viên do các cơ quan của chính phủ gửi 

đến, để đào tạo thành những chuyên viên kỹ 

thuật và sau khi tốt nghiệp trở về phục vụ lại 

cho cơ quan của mình. Có khi học viên được 

gửi đi tu nghiệp ở các nước khác như Hoa Kỳ, 

Anh, Pháp, Hòa Lan v.v.., tuy nhiên phải hội đủ 

điều kiện và qua một cuộc thi kiểm tra về khả 

năng sinh ngữ, toán và vật lý. Bạn Vinh là một 

trong năm anh em quân nhân trong lớp khóa 14 

công chánh và địa chánh của chúng tôi. Bạn 

Vinh trước khi vào lính đã là sinh viên của 

trường công chánh nên khi trở về trường học 

lại, bạn được miễn thi kiểm tra về khả năng văn 

hóa. Lớn tuổi nhất là anh Trần Quang Quý 

thuộc binh chủng pháo binh, năm nay là 70 
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tuổi, không liên lạc được từ ngày rời mái 

trường công chánh. Anh Bùi Quang Vinh thuộc 

về công binh, 69 tuổi, vừa tạ thế. Anh Lâm 

Kim Luôn thuộc về hải quân, 68 tuổi, hiện nay 

là chủ nhân một tiệm bán rượu và thực phẩm 

tại Houston Texas. Anh Luôn cũng quyết chí 

theo con đường thương mại kể từ ngày sang 

định cư tại Hoa Kỳ. Anh Lê Văn Xích thuộc về 

công binh, 65 tuổi, không liên lạc được từ ngày 

rời trường. Tôi là Nguyễn Văn Thái nhỏ tuổi 

nhất 64 tuổi, thuộc về Nha Địa Dư Quốc Gia 

Đà Lạt và hiện nay đang làm việc cho cơ sở 

giao thông của Tiểu Bang thuộc thành phố San 

Bernardino kể từ năm 1988. Ngoài tình bạn học 

thân thiết chung dưới mái trường ba anh em 

chúng tôi Vinh, Luôn và Thái còn là những 

chiến hữu trẻ tuổi vui tính trong quân đội lúc 

bấy giờ, nên rất được cảm tình của các bạn học 

trong lớp. Sự liên lạc tình cảm giữa ba anh em 

chúng tôi vẫn còn được giữ mãi đến sau này.  

Một tháng trước khi bạn qua đời, không 

biết sao tôi lại có dịp nói chuyện nhiều lần qua 

điện thoại với bạn.  Một vài lần trước đó là 

những câu chuyện thăm hỏi sức khỏe, gia đình, 

công việc làm ăn và giọng nói của bạn khỏe 

mạnh không có gì khác lạ. Nhưng hai lần sau 

cùng và nhất là lần cuối cùng thì nghe tiếng nói 

của bạn thật nhỏ, quá yếu và bạn cho biết 

không ăn uống gì được hết. Tôi gọi ngay đến 

các bạn học trong lớp như Văn Minh Hồng và 

Châu Phong Quan cho biết để các bạn thăm hỏi 

anh Vinh. Riêng tôi sau khi nói chuyện với 

Quan vào thứ ba đầu tuần và dự định sẽ đến 

thăm anh Vinh vào cuối tuần ở quận Cam, 

nhưng đã muộn mất rồi vì ngày hôm sau vợ của 

anh Vinh gọi điện thoại cho hay "anh Vinh đã 

mất rồi" trong sự xúc động thổn thức.     

Một tháng sau khi anh Vinh qua đời, bạn 

Luôn từ tiểu bang Texas nhân dịp qua 

California dự đám cưới con gái của Văn Minh 

Hồng, được tôi chở đến nhà anh Vinh thăm 

viếng, thắp nén hương tưởng nhớ đến người 

bạn học năm xưa và chia sẻ nỗi đau buồn với  

gia đình chị Vinh và các cháu. Hôm đó chị 

Vinh xem ra tinh thần đã lắng dịu hơn và có 

cho tôi đọc qua những vần thơ tình cảm thương 

nhớ được chị viết ra cho anh Vinh như sau: 

Thương anh lắm làm sao nói được 

Phút chia lìa tội lắm anh ơi 

Sao anh nỡ bỏ mà đi 

Vợ con mãi nhớ những ngày bên anh 

Sau khi an táng được đến ngày thứ 49, sẽ có 

một buổi lễ chung thất cúng cho người theo đạo 

Phật vừa qua đời. Gia đình và quyến thuộc của 

bạn Vinh tổ chức một buổi lễ cầu siêu và cúng 

cơm cho hương linh Bùi Quang Vinh tại chùa 

Huệ Quang vào ngày 24 tháng 9 năm 2011. 

Buổi lễ do Thượng Tọa Thích Minh Mẫn chủ lễ 

và một số các Tăng Ni cùng tụng niệm và đánh 

chuông mõ để cầu siêu cho ba hương linh một 

lúc, nên trong chánh điện có rất đông đảo sự  

hiện diện của tất cả ba gia đình và quyến thuộc. 

Nghi thức tụng niệm cho buổi lễ do Thầy Thích 

Minh Mẫn chủ lễ xướng đọc khởi đầu, rồi tất cả 

mọi người sẽ đọc theo như trong cuốn Kinh Địa 

Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có trước mặt mỗi 

người. Sự thành tâm của toàn thể mọi người 

tụng niệm cùng với âm thanh chuông mõ của 

các Thầy và các Sư Cô làm vang dội trong 

chánh điện và gia tăng sức mạnh nguyện cầu, 

giúp các hương linh còn quanh quẩn đâu đây sẽ 

tùy vào nghiệp duyên của mình trong đời này 

dễ dàng tiếp dẫn và nương theo sự mầu nhiệm 

của Phật pháp mà siêu thoát, vãng sanh. 

Sự hiện diện của bạn Văn Minh Hồng và tôi 

trong buổi lễ 49 ngày này để chia sẻ sự đau 

buồn mất mát lớn lao của gia đình chị Vinh và 

các cháu, của các anh chị em trong gia đình anh 

Vinh mà tôi đều thân quen và quí mến. Thương 

tiếc một người bạn hiền đã ra đi, thân tứ đại trở 

về với cát bụi. Vĩnh biệt Bùi Quang Vinh.   

Nguyễn Văn Thái 


