
 

Tang l� b	n Tr�n Lâm Th	ch 
 

Bạn Thạch, Khoá 6 Kỹ Sư Công Chánh, ñã 
vĩnh viễn ra ñi ngày thứ năm, 29 tháng 3 năm 
2012, tang lễ của bạn ñã ñược gia ñình tổ chức 
trọng thể ngày thứ ba 3 tháng 4 năm 2012 vào 
lúc 12 giờ trưa. 

 
Sau phần khai mạc do một người trong họ 

phụ trách, chị Thạch ñã ñọc bài ñiếu văn “Vĩnh 
Biệt Anh” ñể tiễn chồng, lời lẽ nhiều cảm xúc 
ñã khiến cho nhiều quan khách mủi lòng. Kế ñó 
các con của Thạch cũng lần lượt nói lên những 
lời thương yêu, nhắc lại những kỷ niệm… ñối 
với người cha mà các cháu một lòng tôn kính. 
Cháu Nguyên cũng ñọc bài thơ “ðộc Thoại Từ 
Cõi Chết” mà Thạch ñã làm vào khoảng năm 
1993 ñể ñối lại bài thơ “ðộc Thoại Chết” do 
bạn Nguyễn ñình Bốn làm tặng. 

Cũng trong dịp này, tôi ñã thay mặt gia 
ñình và ñại diện cho toàn thể anh em Khóa 6 
Kỹ Sư Công Chánh ðịa Chánh ở Việt Nam, Úc 
và Mỹ, các anh em Kỹ Sư Công Chánh của 2 
Khóa 4 và 5 cùng gia ñình của Phạm ðình 
Thừa, Lê Hồng ðiểu ñể chia buồn cùng gia 
ñình bạn Thạch trước sự mất mát lớn lao này. 
Tôi cũng không quên nhắc lại vài kỷ niệm của 
anh em Khóa 6 nói chung và của tôi nói riêng 
với Thạch trong suốt quãng thời gian cùng 
nhau ñồng hành, từ những ngày mới bước vào 
trường Công Chánh, sau ñó là trường Bộ Binh 

Thủ ðức, trường Công Binh Bình Dương…. 
cho ñến những ngày gặp nhau và cùng làm việc 
chung với nhau ở Gannett Fleming, Camp Hill, 
Pennsylvania… Và sau cùng, tôi cũng ñã thay 
mặt toàn thể anh em Công Chánh nói lời vĩnh 
biệt với Thạch. 

Tang lể chấm dứt lúc 3:30 chiều, linh cửu 
bạn Thạch ñược chuyển vào trong ñể hỏa táng 
và sau này sẽ ñược chuyển về Việt Nam theo di 
nguyện của Thạch. 
 

Harrisburg, PA, ngày 3 tháng 4 năm 2012 
Ngô Hoàng Các, 

Khoá 6 Kỹ Sư Công Chánh ðịa Chánh 
 

ðộc thoại từ cõi chết 
Di Bút Trần Lâm Thạch 

(Hoạ thơ ðộc thoại chết) 
 

Dù muốn chết 

Nhưng làm sao ta dễ chết ! 

Hai bàn tay tuy trắng vẫn cương thường 

Thả xuôi tay, chặt vòng ôm, ñẹp mộng thương mình 

 

Nếu bảo chết 

Bỏ cuộc ñời, ai nỡ lơ ñi gì chưa hết? 

Sanh là ký, tử là quy, thân ta ñâu cát bụi! 

Sắc sắc không không là hoá kiếp muôn màu. 

 

ðừng sợ chết 

Tim máu ta không bao giờ cạn hết 

Vợ con yêu, bè bạn luyến thương tình 

Chút luyến lưu vẫn muôn ngàn lưu luyến mãi 

 

Tuy sẽ chết 

Cái mộ vàng, ñể ngàn ñời con cháu nhớ 
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Những gì muốn nói, Khuê ñã nói với anh 

rất nhiều trong suốt những năm tháng dài 

của cuộc ñời và trước khi anh vĩnh viễn rời 

xa. 

 

Vĩnh Biệt Anh 

 

Anh ơi anh! 

Thế là hết, thiên thu vĩnh biệt. 

Nỗi ñau buồn thương xót thuở nào nguôi. 

Ngỡ không sao, 

Ở các nơi, con cháu vẫn tươi cười. 

Ngờ ñâu ñược, 

Nơi ñây, anh ñã ra người thiên cổ. 

ðời hư ảo, anh về nơi cát bụi. 

Cõi phù du, anh tìm chốn hư vô. 

Giờ ñây anh ñi rồi, 

Vợ và các con ñành ở lại. 

Mắt lệ nhòa, sầu tím nhuộm tâm can. 

Cầu nguyện sao, nơi chốn tận suối vàng. 

Hồn anh sớm tiêu diêu miền cực lạc. 

Em vẫn muốn ôm trọn hình hài anh, 

Vào trái tim em, với tất cả tình thương. 

 

Vợ và các con cháu kính chào vĩnh biệt anh! 

Bà Quả phụ: Trần Lâm Thạch 

 

 

****** 
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