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ĐIẾU TỪ tiễn biệt 

Bạn TRẦN KIM KHÔI 
*** 

Kính bạch Quý Thầy và Chư Vị trong Ban Hộ Niệm 
Kính thưa Bà Trần Kim Khôi cùng Tang gia Hiếu quyến 
Kính thưa quý vị Thân hữu của Gia Đình Tang quyến 
Kính thưa Quý Sĩ Quan niên trưởng hiện diện 
Quý Cựu Sĩ Quan Đại Diện các Khóa Hải Quân 
Quý Cựu Sĩ Quan và Đoàn viên Hải Quân Hội Cửu Long  
Và các Bạn Hải Quân Khóa 8, Đệ nhất Hổ Cáp và Gia đình. 
 
 Trước hết, chúng con, chúng tôi xin thành kính bái bạch Sự hiện diện của 
Quý Thầy Chùa Bát Nhã, Quý Đạo Hữu trong Ban Hộ Niệm, đã hoan hỷ hiện diện, 
tiến hành Nghi Tang Lễ cho Gia Đình Bà Trần Kim Khôi.  
 Chúng tôi cũng xin thay mặt, anh em Khóa 8 Hải Quân, kính ngõ lời chào 
mừng Quý vị, hiện diện trong Buổi Tang Lễ hôm nay. 
 Anh em Khóa 8 Hải Quân, hiện diện, như một thành phần của Sĩ Quan Hải 
Quân Khóa 8, mà anh Trần Kim Khôi là một.. Đã là anh em cùng Khóa, tình 
thương yêu nhau như ruột thịt và nổi đau của bất kể sự mất mát nào, của ai, cũng là 
nổi đau chung . 
 Vì vậy, sự ra đi của anh Trần Kim Khôi hôm nay, đã để lại niềm thương tiếc 
vô biên trong con tim của tất cả anh em Đệ nhất Hỗ Cáp chúng tôi.  
 
Kính thưa tất cả liệt Quý vị  
 Anh Trần Kim Khôi là một Sĩ Quan Hải Quân có tài năng và đức độ. Trãi 
qua bao nhiêu biến động của cuộc đời, anh vẫn hiên ngang tiến bước ..Trên cương 
vị một thuyền trưởng, anh đã từng đưa con tàu vượt qua bao nhiêu bão tố của biển 
khơi , để làm tròn sứ mạng người chiến sĩ Hải Quân, bảo vệ lảnh hải, giang sơn của 
Tổ Quốc.  
 Trong Chức vụ sau cùng: Tư Lệnh Phó Hải Quân Vùng 4 Duyên Hải, Anh 
Khôi đã cùng những chiến hạm, chiến thuyền tháng ngày nổi trôi giữa vùng biển 
mênh mông, bảo vệ ngư dân và hải đảo.. 
 Anh Khôi ơi ! Như những con tàu…ra khơi, cho dẫu năm tháng dài giữa 
trùng dương mênh mông, cũng có lúc quay về bến mẹ…Nhưng hôm nay, con tàu 
anh ra khơi nhưng ,,,lại mãi mãi không quay về.. 
 
 



 
 Vợ anh và con anh ,,,sẽ mõi mòn trông đợi ..Nhưng tháng ngày ,,,vẫn cứ 
lặng lẽ trôi đi ..với những giòng nước mắt khô cằn theo năm tháng. 
 Xin mượn mấy câu thơ để nói lên nổi lòng người ở lại :  
  Tàu tách bến, luôn hẹn ngày trở lại 
  Nhưng tàu anh, sao cứ mãi ra đi ! 
  Ôi đau thương, …vỉnh viễn cảnh chia ly 
  Em gục khóc...nói gì…Ôi Vĩnh biệt !! 
 
Kính thưa quý vị 
 Hôm nay, chúng ta có mặt nơi đây, để cùng tiển đưa một người chiến sĩ 
Quân lực VNCH, trọn đời hy hiến bảo vệ Giang Sơn Tổ Quốc, một người thủy thủ 
ôm mộng hãi hồ, lênh đênh trên sóng nước, gìn giữ lảnh hải bát ngát mênh mông, 
một người chồng lý tưởng đã sống bên vợ hiền cho đến răng long bạc tóc, một 
người cha hiền hòa, sống đạo hạnh gương mẫu với con thơ và là một người bạn 
thân thương của Đệ Nhất Hổ Cáp với bao ngày tháng bên nhau ,,,thâm sâu tình 
bằng hữu . 
 Kính thưa chị Khôi và các cháu thân thương 
 Xin chị, cho chúng tôi đến bên anh, để được nhìn thấy người bạn hiền đã 
 sống trong cùng Biển Mẹ, gần 60 năm trôi nổi. Để nhìn thấy tình chiến hửu 
 từng kề vai nhau, ôm sung lặn lội chống quân thù.  
 Rồi đây, chắc chị và các cháu sẽ sống trong nổi buồn hiu quạnh !! 
 Nhưng chị ơi, ở trên cao, tôi tin chắc rằng, anh vẫn còn giữ mãi bóng hình.. 
Sau cùng, 
Kính bạch Sư Cô, Quý Đạo hữu, Quý Thân bằng quyến thuộc, Quý Thân Hữu 
 Quý Chiến hữu Hải Quân và các Bạn Khóa 8 Hải Quân, có mặt hay không 
có mặt trong Tang Lễ hôm nay, chúng con, chúng ta hãy cùng nhau, chắp tay 
nguyện cầu cho anh Khôi ra đi trong thanh thản và sẽ mãi mãi được sống an lành 
nơi Miền Cực Lạc, hạnh phúc, an vui. 
 
 Bạn Khôi ơi !  Bạn ra đi nhé ! Bình an về Cõi Phật 
 Bạn Khôi ơi ! Nước mắt tuổi già chúng mình tuy đã khô cằn, nhưng vẫn còn 
 …đẩm ướt làn mi, nhìn bạn nằm yên, bình thản ra đi 
 Bạn Khôi ơi ! Vĩnh biệt nhé !! Vĩnh biệt nhé bạn hiền ơi ..!! 
 
      Thay mặt anh em Khóa 8, Đệ Nhất Hổ Cáp 
              NGUYỄN VĂN PHÁP 
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