Tang lễ ái hữu Trương Hoàng Vĩnh Phương
Ái hữu Trương Hoàng Vĩnh Phương, pháp
danh Minh Tâm, giảng viên Trường Cao Đẳng
Công Chánh 1973- 1978, kỹ sư Caltrans District
7 Los Angeles 9 năm, mệnh chung ngày 26
tháng 11 năm 2016 tức ngày 27 tháng 10 năm
Bính Thân tại thành phố Huntington Beach
California Hoa Kỳ, hưởng thọ 70 tuổi.

chuông mõ trong lúc tụng niệm. Ngoài ra một
ban hộ niệm gồm rất đông các Phật Tử của chùa
Điều Ngự hổ trợ tụng niệm cầu siêu và trợ giúp
nghi lễ cho gia đình. Lễ cầu siêu cho hương linh
vang rền tiếng đọc kinh và tiếng chuông mỏ thật
trang nghiêm và cảm động trong suốt một tiếng
đồng hồ. Các thành viên trong gia đình lễ lạy

Chương trình tang lễ được gia đình và các bạn
học cùng khóa 9 công chánh là các anh Trần
Đức Thuần, Lê Trung Định và Nguyễn Xuân
Phong tổ chức trong hai ngày tại Peek Family
Funeral Home, phòng số 5 trên đường Bolsa
thành phố Wesminster Nam California.

theo các nghi thức cúng bái trong lúc cầu siêu và
thọ tang người quá vãng. Ban hộ niệm là những
bác Phật Tử trợ giúp vấn khăn tang cho gia đình
gồm có vợ là chị Bạch Lan, hai cô con gái Mai
Trang, Mai Anh từ bên Úc qua Hoa Kỳ và em
trai là Trương Hùng Quốc Kiệt ở Texas. Các

Ngày chủ nhật 4 tháng 12 năm 2016 là lễ nhập
quan, phát tang và cầu siêu lúc 11 giờ đến 12
giờ. Lễ này được thầy Thích Viên Huy của chùa
Điều Ngự làm chủ lễ và hai thầy khác thỉnh

người chị và em trai, em gái của ái hữu Phương
còn ở tại Việt Nam không đến dự tang lễ. Ngoài
ra ái hữu Phương có 3 người cháu đến dự tang
lễ. Sau lễ này, giờ thăm viếng của mọi người từ

1 giờ đến 6 giờ chiều. Ái hữu công chánh đến
thăm viếng và thắp nhang có các anh Trần
Quang Sinh, Lê Trung Định, Nguyễn Thiệp,
Phạm Nguyên Hanh, Trịnh Hảo Tâm, Từ Minh
Tâm, Trương Văn Nhân, vợ chồng Nguyễn Văn
Thái, Văn Minh Hồng, Trần Đức Thuần,
Nguyễn Xuân Phong và một đại diện của
Caltrans District 7 Los Angeles là anh Khiêm.

Ngoài ra một vài thân hữu và người quen cũng
đến thăm viếng và thắp nhang. Ngày thứ hai là
lễ cầu siêu và di quan từ 10 giờ đến 11 giờ sáng
và 11 giờ 30 phút là hỏa táng. Hôm nay chùa
Điều Ngự có 5 thầy đến tụng niệm cầu siêu vẫn
do Thầy Thích Viên Huy chủ trì buổi lễ và một
ban hộ niệm đông người của chùa. Trong lễ cầu
siêu vãng sanh, các người con và em trai gắp
thức ăn vào chén cũng như rót nước trà mời

hương linh người quá vãng. Sau lễ là phần phát
biểu cảm tưởng của các người bạn thân thiết

cùng khóa 9 công chánh là ái hữu Phún Tắc Ón
và Trần Đức Thuần, các anh kể lại những kỷ
niệm đẹp về người bạn học của mình và nói lời
chia tay trong sự xúc động tiếc thương. Tiếp
theo cô con gái của ái hữu Phương trình bầy
những tình cảm thương yêu và không quên công
ơn dạy dỗ của cha mình trong nghẹn ngào rưng
rưng nước mắt. Trước giờ phút quan tài được
đậy nắp lại, thân nhân, bà con và bạn bè thân
hữu đi qua nhìn mặt ái hữu Phương lần cuối.
Sau đó linh cửu được di chuyển ra ngoài đến nhà
hỏa táng.
Hôm nay sáng thứ hai lúc 11 giờ 30 phút, bầu
trời Nam California nắng đã lên cao trong tiết
trời giá lạnh của tháng 12, mọi người cùng nhau
với những bước chân thật chậm rãi đi theo linh
cửu đến nhà hỏa táng để tiễn đưa một người về
bên kia thế giới. Các Phật Tử giữ phướng đi
trước, đến người em trai ái hữu Phương cầm bức
ảnh Đức Phật A Di Đà bước theo sau, rồi đến
các Thầy của chùa Điều Ngự, đến ban hộ niệm,
hai cô con gái, người bưng bát nhang và người
cầm di ảnh của cha mình, kế đó là xe chở linh
cửu có vòng hoa đặt bên trên cùng ba nhân viên
nhà quàn đẩy đi. Đi sau linh cửu là một chị
trong thân quyến rồi đến chị Bạch Lan, vợ của ái
hữu Phương và sau cùng là các bạn bè thân hữu.

Sự hiện diện của mọi người trong giờ phút cuối
chia tay thật cảm động như cùng chia sẻ những
đau buồn mất mát to lớn với gia đình ái hữu
Phương. Tiếc thương một người thân yêu trong

gia đình, một người bạn học cùng lớp trường
Cao Đẳng Công Chánh, một người đồng môn
trong gia đình ái hữu công chánh. Vĩnh biệt ái
hữu Trương Hoàng Vĩnh Phương.
Tường thuật Nguyễn Văn Thái

Từ trái qua: Anh chị Thái, các anh Hồng và Hảo
Tâm

Từ trái qua: các anh Hảo Tâm, Nhân, Sinh, Từ
Tâm, Hanh và Thiệp

Từ trái qua: Anh chị Thái, anh Phong, anh chị
Ón, anh chị Thuần và anh chị Quý.

