Danh Hien Nguyen
December 31, 1928 - March 12, 2019
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St John Crematory
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New Orleans,, LA, 70119

Comments

“

Pink Tribute Spray was purchased for the family of Danh Hien Nguyen.

17 hours ago

“

Một Cõi đi về
Tưởng Niệm Anh Nguyễn Hiền Danh
Kính thưa gia quyến,
Hai tuần trước tôi có đến nhà nguyện Vĩnh Phước 2 ở Houston để chia buồn với gia
đình một anh bạn cùng học chung trường Trung Học ở RGia khi xựa. Người vợ ảnh
vừa qua đời sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh trầm kha chưa có thuốc chửa
… Rồi tuần vừa qua, sau khi nghe Mộc-Lan Dì 7 nói Hồng Xuân vừa cho biết anh
Hai, Slidell lại rời bỏ chúng ta ra đi… Nghe thêm thông tin này, tâm tôi như se thắt
lại. Chỉ trong vòng hai tuần thôi, mà tôi nhận được hai tin buồn! Thưa gia quyến, tâm
tôi đang se thắt cho một cái gì đó, nó chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ đến với tất cả
chúng ta, nhất là những seniors ở cái tuổi “thất thập cổ lai hỵ” này. Đúng như lời một
chị bạn trong Thân Hửu Điện Lực Houston nói với chúng tôi trong dịp cầu siêu cho
một thân hữu qua đời. Chị vừa nói vừa cười khẻ: Chúng mình đang ở cái tuổi “get in
line” quý vị có biết không? Tôi mới nói thêm với chị là “We get in-line with one-way
ticket in one hand… and the other one slowly waving our relatives and friends”. Do
vậy chúng ta nên chuẩn bị hành trang để sẵn sàng cho một chuyến đi xa… khi rời
khỏi lữ quán ta bà này.
Hôm nay tôi lại là chứng nhân cho một trong tám cái khổ mà Đức Thế Tôn đã dạy: Ái
biệt ly khổ (người mình thương mà phải xa lìa là khổ). Bởi thế cho nên: “Ta Bà khổ,
Ta Bà khổ,” Đức Thế Tôn đã bảo như thế cơ! Thưa gia quyến, tôi đã tâm viên ý mã
rồi. Thân đang ở đây, nhưng tâm đang lang thang về nơi vô định . Đó là tâm viên ý
mã …
Tưởng tượng Anh đang nằm yên trong chiếc áo quan. Tôi nhận ra Anh đang trải
nghiêm một giấc ngũ thật sâu… Với Anh, 97 năm trần thế vừa qua như một cơn
mưa rào. Người Mỹ bảo “time is flight!”. Đúng vậy vì thời gian thắm thoát như bóng
câu qua cửa sổ! Thưa tang quyến cùng quý bạn hữu xa gần, tự nhiên tai mình như
nghe tiếng hát “liêu trai” của cô Khánh Ly đang chầm chậm vọng về:
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Trên hai vai ta, đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ, ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa …
Tôi lẩm bẩm: “Không đâu, hôm nay chưa vào Thu mà chỉ là đầu Xuân, 20 tháng 3,
2019 với những cơn lạnh tàn Đông còn sót lại tại Houston, nhưng chân ngựa đang
về nơi chốn xa …” À! thì ra mình đang cảm nhận bài tình ca “Một Cõi Đi Về” của NS
Trịnh Công Sơn … và ngày mốt Friday, 22/3/2019 gia đình chúng tôi sẽ trải nghiệm
cuộc hành trình đặc biệt từ Houston đến Slidell để chia buồn cùng tang quyến và
một lần cuối viếng thăm cùng chào vĩnh biệt ạnh trong niềm thương tiếc của mọi
người.
Sự chuyển dịch không ngừng của Vô Thường đã nhiều khi để lại những mất mát,
những vết hằn không nhỏ cho những người còn ở lại, nhưng, tôi thấy trong khói
sương mờ nhân ảnh dường như có Đức Từ Phụ A Di Đà cùng Thánh Chúng đến
đây để đón Anh về và từ miền viên-miển cao, chắc anh đang mĩm cười vẫy tay cùng
gia quyến và thầm khẽ rằng: “Xin mọi người đừng buồn nhé, vì tất cả chúng ta rồi sẽ
có cùng Một Cõi Đi Về…”
Dù “cát bụi mệt nhoài” đã trở về cùng cát bụi, nhưng nước mắt của gia đình, người
thân và bằng hữu sẽ còn thì thầm trải dài theo dòng thời gian ít ra là đến hôm nay và
nó sẽ trở thành những lời kinh cầu nguyên…
Lâm Quang Tới,
Th. 3/2019 - Houston nắng ấm tình nồng
Lâm Quang T?i - Houston - Yesterday at 10:48 PM

“

Ong Ngoai was always full of love and kindness for his family. He taught his
grandkids to love one another and to always take care of our parents. I will always
remember the way he would work out every morning, the way he made everyone
laugh, how much he loved wearing his favorite grey sweater, and how he would try
his best to speak English with me! I could tell how much he loved Ba Ngoai and
cared for his family. Although I lived far away and could not spend a lot of time with
him, I know that I was able to experience his love through the way that my mom
loved and raised me. I thank God for giving me such a wonderful grandpa and I will
miss him so much.
Ông Ngoại luôn tràn ngập tình yêu và lòng tốt cho gia đình. Ông Ngoại dạy cháu của
Ông yêu thương nhau và luôn chăm sóc ba má chúng con. Con sẽ luôn nhớ mỗi lần
Ông tập thể dục buổi sáng, mỗi lần ông làm mọi người cười, hay cách ông yêu thích
mặc chiếc áo màu xám của mình thể nào, cũng như khi ông cố gắng nói tiếng Anh
với con! Con thấy Ông Ngoại yêu Bà Ngoại rất nhiều và chăm sóc gia đình rất tốt.
Mặc dù con sống xa nhà và không có nhiều thời gian để thăm ông Ngoại, nhưng con
ằ

cảm nhận rằng con đã kinh nghiệm được tình yêu của ông thông qua cách má yêu
thương và chăm sóc chúng con. Cảm ơn Chúa vì đã cho con một Ông Ngoại tuyệt
vời như vậy, con sẽ nhớ ông rất nhiều.
- Thảo

Tiffany Dinh - Yesterday at 01:44 PM

“

Sentiments of Serenity Spray was purchased for the family of Danh Hien Nguyen.

Yesterday at 08:56 AM

“

Treasured Lilies Spray was purchased for the family of Danh Hien Nguyen.

March 19 at 09:29 PM

“

Lavender Reflections Spray was purchased for the family of Danh Hien Nguyen.

March 18 at 11:43 PM

“

Strength & Solace Spray was purchased for the family of Danh Hien Nguyen.

March 17 at 07:30 PM

“

Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of Danh Hien Nguyen.

March 13 at 11:56 PM

