
Về một người bạn cũ vừa ra đi 
 

Sàigòn  ngày 28/07/2016 

 Nhận được tin nhắn 1 sau : 

From: vo hoang nguyen  

Chào các bạn,  

Xin báo tin buồn:  

Hứa Thiếu Nhiên vừa từ trần lúc 4 giờ chiều ngày 27/7/2016  

Nhiên đi rất nhẹ nhàng. Trước đó vẫn khỏe bình thường, chỉ nằm ngủ rồi đi luôn.  

Hãy liên lạc với Huyền, vợ Nhiên, để chia buồn qua email của Nhiên hoặc qua số phone của 

Nhiên +84 903 510 779  

Nguyên 

 

Tin nhắn 2 : 

Chào các bạn,  

Bạn Nhiên ra đi thật nhẹ nhàng. Con gái Nhiên nói, khuôn mặt ba rất hiền, bình thản như lúc ngủ.  

Thôi hãy mừng cho Nhiên ra đi thanh thản, hãy nhìn mặt tích cực để cân bằng với nỗi buồn, nỗi 

đột ngột vì mất bạn.  

Nguyên có thảo luận với Duy Đồng như sau:  

• Đồng đã nhờ người bạn ở Đà Nẵng, mang vòng hoa của khóa 2 đến viếng  

• Bạn nào có muốn phúng điếu Nhiên thì hãy gửi vào tài khoản quỹ CNTY K2 do Anh Đào 

quản:  

• Chủ Tài khoản: Lương Anh Đào  

• Số tài khoản: 22691999, ngân hàng ACB chi nhánh Saigon 

• Khi nào Đồng có dịp ra Đà Nẵng, sẽ rút tiền mang ra đưa cho gia đình Nhiên 

Vài dòng thông tin các bạn.  

Nguyên 

 

Tin nhắn 3  của Lê văn Cẩn : 

Bạn Lan đen đã tới nhà Nhiên, ngày mai 29/7/2016 liệm, thứ ba 2/8/2016 an táng 

Cẩn, 

 

(Hết phần tin nhắn) 

 



Như vậy, sau lần họp mặt đầu năm 2015 (28/02/2015) của các bạn cũ khoá 2 (Chăn nuôi thú y, Trồng 
Trọt và Kinh Tế) , tại nhà bạn Phương Liên ở Xuyên Mộc  

[Đường truyền ở đây  (Hình do sư phó Dương Duy Đồng thực hiện) 

http://cntyk2.free.fr/Photos/2015/Hop%20mat%202015-
Duong%20Duy%20Dong%20chup/album/index.html ] 

 

thì hơn 1 năm rưỡi sau, bạn Nhiên khăn gói ra đi theo các bạn đã khuất ( DươngPhương Dung, Trần Tấn 
Phước, La Đình Thuận...). Nhớ lại năm xưa, người bạn còn rất trẻ nhưng đã tiên phong đi đầu là Lu Duy 
So (1978). 
 

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã hơn 35 năm. Và các bạn cũ ngày nào vừa ra trường, nhiều hoài bão, 
lắm ước mơ...thì nay mọi việc đã gần xong. Kẻ về hưu, người tóc bạc, con cháu đầy đàn và chuẩn bị nghỉ 
ngơi. Một thế hệ đang bắt đầu qua... 

Cá nhân Điền thì không có mấy dịp nói chuyện hay tiếp xúc, nói chuyện nhiều với Hứa Thiếu Nhiên. Lúc 
đi học hay lúc đã ra trường. Chỉ biết bạn Nhiên rất thích ca hát, văn nghệ. Khi còn đi học thì nhiều bạn đã 
vui đùa gọi Nhiên là con ma nhà họ Hứa, lấy ý từ tên một cuốn phim nổi tiếng trước 1975. 
 
Từ khi website cntyk2 hình thành và hoạt động, thỉnh thoảng bạn Nhiên cũng đôi lần gởi hình, gởi tin 
nhắnn khi nói về đứa con mới ra trường, khi thì nói về sức khoẻ... Như vậy cũng gọi là quý rồi. 

 

 

Hứa Thiếu Nhiên 2015 

Nếu tính tuổi trung bình của các bạn đồng học, trừ các anh bộ đội phục viên như Hoàng đại Nhân, anh 
Vỹ, anh Phần, anh Lương..hay Lâm Du Anh gì đó thì chắc tuổi đời của bạn Nhiên cũng chỉ xấp xỉ các 
bạn. Tròm trèm 60 hay hơn. Tuy không còn trẻ nhưng cũng còn có thể nói là chưa già. Do đó, hay tin bạn 
Nhiên đã qua đời, tuy chưa rõ trong hoàn cảnh nào, nhưng dù gì đi nữa, nhận tin về một người bạn học 
cũ ở tuổi lục thập vừa ra đi, lòng ai cũng thấy nuối tiếc, bùi ngùi. 

 
Vẫn biết rồi đây, ai cũng phải khăn gói ra đi khỏi thế giới này.Sớm hay muộn mà thôi. Thế hệ các bậc ông 
bà chúng ta đã qua, thế hệ cha mẹ chúng ta cũng đang qua. Đi đến gia đình nào, cũng nghe nói về các 
đấng sinh thành, không ít thì nhiều, hoặc đã ra đi hay sức khoẻ đang dần dần xấu đi. Và rồi đây, sẽ đến 
phiên chúng ta. !  20 năm cuối, có là bao ? 
 



Đến đây, Đ cũng chẳng buồn nghĩ đến cái gọi là 20 năm cuối có là bao đó.  
 
Cái gì đến thì vui vẻ hay bình thường đón nhận. Tránh cũng không được thì thôi, nhận như triệu triệu triệu 
triệu người đã qua. Có run sợ, có chán chường thoái thác thì cũng không xong. Ngày nào mở mắt ra và 
vẫn thấy mình còn khoẻ, còn thở...thì biết kiếp mình chưa xong. Cứ lo làm những công việc hàng ngày, lê 
xác vào trong công ty cho các anh sếp đấm đá, xỉ vả. Và chuẩn bị tinh thần trước cho mình, cho gia đình 
mình về sau vậy.  
 
Mỗi em có một phần số. Các cụ ngày xưa đã phán chắc như đinh đóng cột rồi. «Nhất trác, nhất ẩm giai 
do tiền định ». Dịch nôm na ra là « Một miếng ăn, một miếng uống đã được định trước !» Thí dụ như là 
cái ngày anh Đồng dê phơi phới mời ăn, nhân dịp việt kiều Ngô « vinh quy bái tổ » về...là không phải tự 
nhiên. Mà là số các bạn tham gia cái ngày 23/7/2016 đó, đã được .. ở « Trên » định từ khuya rồi. Bất 
chiến tự nhiên thành là vậy. 

 
Trích dẫn vậy để các bạn thấy là miếng ăn là cái nhỏ nhặt hàng ngày, tầm thường không thể tả, mà đã 
được định đoạt rồi thì huống chi những cái quan trọng hơn như học hành, việc làm, sống chiến đấu, làm 
giàu theo gương bác Bill vĩ đại, cách nhập vào cuộc đời này và cách ra đi ra sao thì đã được vạch ra 
trước rồi. Người tính, Trời định là vậy. Có tránh cũng không khỏi. Không phải vì vậy mà hơn 200 năm 
trưóc, cụ Nguyễn Du đã ca cẩm về kiếp nhân sinh đại loại như « Bắt phong trần phải phong trần, cho 
thanh cao mới được phần thanh cao » đó sao ? 
 

Đ có đọc một vài bài viết chia sẻ kinh nghiệm của vài gia đình, đám ma trở thành ngày vui mừng cho 
người vừa khuất bóng được nhẹ lòng ra đi. Thậm chí có gia đình Việt Nam bên Mỹ , thay vì đăng cáo phó 
thì lại đăng tin vui đại loại như «Xin thông báo đến các thân bằng quyến thuộc tin vui sau :  Cha (mẹ) 
chúng tôi, ông (bà) XYZ, vừa được ơn Trên triệu về.... » 
 
Đạo Phật vẫn gọi « Sinh là ký, tử là quy ». Vào nhà thờ thì không phải chúng ta vẫn nghe những phúc âm 
về cuộc sống đời đời ở thế giới khác đó sao ? Điền thì không nghĩ sâu xa hơn mà cứ thích với câu nói 
« Có sinh, có tử và có tử mới có sinh ». Sống thì đến một lúc nào đó, các bộ phận trong cơ thể cũng già 
nua, lỏng lẻo...thì thôi, chúng ta cũng nên ra đi để có sự tái sinh mới và để « tre tàn, măng mọc » ! 

 
Và như bạn Nguyên thuật lời con gái bạn Nhiên nói về « bố Nhiên đã nhẹ nhàng ra đi, như đang ngủ ». 
Như vậy, việc bạn Nhiên ra đi quá nhẹ nhàng thì đó cũng là điều đáng an ủi cho gia đình Nhiên và đáng 
mừng vậy 
 
Cuối bài này, Đ xin thay mặt các bạn cũ ở xa, chúc bạn Nhiên ra đi thanh thản và rồi đây, sớm hay muộn, 
tất cả sẽ gặp lại nhau.  Đó là điều chắc chắn. 

Xin được lập lại một câu viết cho thầy Lưu Trọng Hiếu năm 2012, lại cho bạn Nhiên năm 2016 
 
« Bon vent et bon voyage, Hứa Thiếu Nhiên, nous nous retrouverons, peut-être, un jour... » 
 
Nếu có ngày đó, xin bạn Nhiên cầm đàn lên, lại hoà nhịp với bạn Nguyên Võ, Hữu Kỷ và với các giọng 
hát rè rè của Quỳnh đen, Cu đầu bạc, Trúc Bến Tre...hát cho các bạn nghe nhé. 

 

Tạm biệt Nhiên, 

Paris, ngày 28/07/2016 

 

Bạn cũ 
Phạm Hoàng Điền 


