
              

 
 



MẸ TÔI ĐÃ QUA ĐỜI 
 

        Mẹ tôi đã qua đời- Mẹ bạn đã qua đời- Mẹ chúng ta đã qua đời. Cuối cùng rồi 

chúng ta sẽ lần lượt mất mẹ của mình. Đối với tôi, ngày mẹ tôi qua đời, là một biến cố 

lớn lao trong đời tôi, với những cảm xúc lạ lùng không thể nào tưởng tượng nổi, vì 

trước nay tôi chưa hề trải qua tình cảnh này. 

        Từ năm 2006, mẹ tôi bị liệt toàn thân không phải vì tai biến não, mà do trải qua 

một cuộc giải phẩu cột sống, sau đó bà còn bị nhồi máu cơ tim, phải tiến hành thông 

tim tại Bịnh viện Tâm Đức. 

        Từ 2006 đến 2017, Mẹ tôi trải qua 11 năm dài nằm liệt giường, tay chân lần hồi 

cứng đờ và co quắp lại, giống như cành cây khúc củi chứ không phải là tay chân, 

miệng lần hồi cũng cứng đờ luôn, không nói năng gì được, cho đến nổi mấy tháng 

cuối cùng, bà không nuốt được nữa, phải đặt một ống thông giữa bụng, rồi hàng ngày 

đổ thức ăn qua cái ống đó. Anh em chúng tôi đã cố công chạy chữa cho bà nhưng tình 

trạng mỗi ngày một tệ hơn. 

        Đến ngày 27-11-2017, em gái tôi từ Viết Nam báo tin, Mẹ tôi trở bịnh nặng, sau 

hơn 20 ngày nằm trong Bịnh viện Tâm Đức. Vợ chồng tôi cùng đi với đứa em trai, tức 

tốc mua vé về VN để gặp Mẹ tôi lần cuối. 

        Chúng tôi đến VN đêm thứ tư 29-11, sáng hôm sau thứ năm anh em chúng tôi 

kéo vô Bịnh viện. Lúc đó Mẹ tôi đã được đưa xuống Phòng Săn Sóc Đặc Biệt ( giá cả 

nằm một ngày là hơn 3 triệu, chưa kể tiền thuốc men). Mẹ tôi được chẩn đoán mắc 

bịnh Nhiễm trùng máu vùng phổi và thêm một chứng bịnh lạ mà tôi mới nghe lần đầu, 

đó là Nhiễm khuẩn bịnh viện, đây là bịnh gây ra bởi một loại vi khuẩn đã lờn các loại 

thuốc trụ sinh, ai nhiễm bịnh này thì có nguy cơ tử vong rất cao ( khi tôi trở về Mỹ, có 

hỏi người bạn làm trong bịnh viện, thì họ nói ở Mỹ cũng có loại bịnh này, kỳ lạ thật). 

        Tôi xin phép vào gặp Bác sĩ Trưởng Khoa. Bác sĩ tiếp tôi với dáng vẻ thờ ơ, ông 

nói bịnh tình của bà ông có thể chữa được. Tôi trả lời rằng:" Không! gia đình chúng 

tôi không muốn cứu chữa cho bà nữa, bởi vì nếu Bác sĩ cố gắng chạy chữa cho Mẹ tôi 

thì chỉ kéo dài sự đau khổ thân xác của mẹ tôi mà thôi, chứ không ích lợi gì nữa hết. 

Mẹ tôi bị bịnh hành hạ quá lâu, không phải một thời gian ngắn mà đã kéo dài 11 năm, 

Bác sĩ là người trực tiếp điều trị cho bà ắt phải biết quá rõ về chuyện này." Bác sĩ trợn 

mắt nhìn tôi đăm đăm:" Vậy anh đành lòng để bà cụ chết ?" Tôi thở dài:" Không ai 

muốn mẹ mình chết, gia đình chúng tôi đi đến quyết định này là một điều hết sức khó 

khăn và đau lòng lắm, nhưng nhất định phải làm như vậy để giải thoát cho bà, "còn 

nước còn tát" trong trường hợp này không còn tác dụng gì nữa hết" Bác sĩ trầm ngâm 

một hồi rồi bảo tôi:" Thôi anh vào làm thủ tục xuất viện cho bà cụ!" 

        Tôi vào trong Phòng SSĐB, thấy có khoảng 20 người bịnh nằm thiêm thiếp, chỉ 

nhìn thôi mà phát sợ. Tôi ngồi xuống bàn làm thủ tục với một nhân viên trong phòng. 

Anh ta cũng ngạc nhiên y như vị Bác sĩ tiếp tôi vừa rồi:" Sao chú lại xin cho bà cụ về 

nhà, vẫn còn cứu chữa được mà!" Tôi lại từ tốn giải thích cho anh ta như vừa nói với 

vị Bác sĩ, các cô Y tá xúm lại nhìn tôi một cách kỳ lạ. 



        Anh ta đưa cho tôi một tờ đơn để xin đưa người thân trở về nhà, sau khi từ chối 

mọi cuộc điều trị của bịnh viện, và bịnh viện sẽ không chịu trách nhiệm về việc này. 

Tôi ngồi lặng lẽ điền đơn, tự nhiên nước mắt tôi chợt ứa ra, dầu lúc đó tôi rất bình 

tỉnh. 

        Xong việc, tôi lại giường thăm Mẹ tôi, bà được gắn ống trợ thở và thở dồn dập, 

dây nhợ chăng dắt loằn ngoằn khắp người. Mẹ tôi nhắm mắt, có lẽ bà đang hôn mê. 

        Sáng sớm thứ sáu ngày 1-12, xe bịnh viện chở Mẹ tôi về đến nhà, bà vẫn mang 

ống trợ thở. Khi đưa bà vô giường, chợt thấy nước mắt bà chảy ra, bà mở mắt nhìn 

đảo một vòng rồi nhắm mắt lại. Lúc đó Ban Hộ Niệm kéo đến, họ treo ảnh Phật A Di 

Đà quanh giường của bà, còn gia đình chúng tôi kê ghế ngồi trước đó. Đúng 7 giờ 

người y tá rút ống trợ thở, Mẹ tôi ngáp ngáp, chậm dần đều rồi ngưng thở đúng 11 

phút sau đó. 

        Ban Hộ Niệm lúc đó chỉ có 2 bà, lập tức họ niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" rền 

lên. Họ yêu cầu người nhà ra cùng niệm Phật, họ nói người nhà niệm Phật cho bà mới 

là chính yếu để nhằm đưa tới một kết quả tốt đẹp, họ chỉ đọc hổ trợ mà thôi. 

        Sau đó họ yêu cầu, người nhà đừng có đụng chạm vào thân thể của bà vì sẽ gây 

cho người chết nhiều đau đớn. Ai có khóc lóc thì hãy xin đi chỗ khác, đừng khóc tại 

chỗ bà nằm khiến linh hồn không đi được ( hình như tôi đã nghe các điều này từ các 

vị sư giảng pháp ở đâu đó)  

        Họ hô hào mọi người đọc kinh lớn lên, càng rền vang càng có uy lực tiễn đưa 

người chết. Họ thuộc Tịnh Độ tông nên chỉ niệm một câu duy nhất "Nam Mô A Di Đà 

Phật", chỉ một câu duy nhất mà kéo dài liên miên từ giờ này qua giờ khác. 

        Tôi ngồi trên ghế vừa niệm Phật vừa nhìn ngắm mẹ mình. Thế rồi kỷ niệm giữa 

hai mẹ con lao xao hiện về. Tôi là đứa con đầu lòng của bà, một đứa con mà bà đặt rất 

nhiều kỳ vọng nhưng đồng thời cũng là một đứa con mang đến cho bà nhiều âu lo 

nhất. 

       Ngày tôi thi đậu vào lớp Đệ Thất Trường Trung Học Thủ Đức, Mẹ tôi vui sướng 

lắm, bà nắm tay tôi dẫn đến trường y như trong bài Tôi Đi Học của Thanh Tịnh. Tôi 

còn nhớ, sau khi tôi ngồi vào lớp và ngó ra ngoài, thấy mẹ tôi vẫn đứng ngoài cửa lớp 

và ngó chăm chăm vào tôi. Mãi mấy chục năm sau này, khi ngày đầu tiên dẫn con tôi 

tới trường, tôi mới hiểu được nỗi lòng của Mẹ tôi ngày xa xưa ấy. Rồi theo năm tháng 

tôi lớn dần lên, nhưng trong mắt bà, tôi vẫn là thằng bé con lờ khờ lớ ngớ. 

        Khi tôi vừa trưởng thành, chiến tranh càng ngày càng khốc liệt, nên tôi phải gia 

nhập quân đội. Sau khi tốt ngiệp Trường Bộ Binh Thủ Đức, tôi về trình diện một đơn 

vị tác chiến thứ dữ. Nỗi lo âu trong lòng bà càng ngày càng lớn dần lên. Cho đến một 

ngày kia, thằng bạn hàng xóm của tôi, cũng đi lính mới ra trường, mới ra trận lần đầu 

đã bị bắn chết. Mẹ tôi thấy vậy sợ mất hồn, bà mẹ của thằng hàng xóm lăn đùng ra 

khóc vật vã thì bên này mẹ tôi cũng khóc lóc cho tôi y như vậy. Ngày đêm Mẹ tôi cầu 

Trời khấn Phật cho tôi được an lành, bà sống trong tâm trạng bàng hoàng lo sợ. Bất cứ 

bà Mẹ nào có đứa con ra trận đều có một tâm trạng như Mẹ tôi. 



         Sau 3 năm đi lính với bao cực kỳ gian khổ, cho đến ngày Miền Nam thất thủ, tôi 

vừa rời khỏi vùng hành quân mịt mù khói lửa. Rồi chỉ 2 tháng sau thôi, tôi lại khăn 

gói vào Trại Tù Cải Tạo. Mẹ tôi lại chắt chiu, chút gạo, chút đường, chút muối... vào 

thăm nuôi tôi. Mẹ tôi thấy tôi ốm đói như con khỉ ở trên rừng, bà lại chảy nước mắt. 

         Sáu năm sau tôi được thả ra khỏi tù, lại một giai đoạn nhọc nhằn kế tiếp, nhọc 

nhằn kinh khủng chứ không phải bình thường. Sau khi chạy vạy khắp nơi để xin việc 

làm, nhưng với lý lịch Sĩ quan Ngụy thuộc loại ác ôn, không nơi nào muốn nhận tôi 

vào làm việc. Cuối cùng, tôi được vào làm công nhân bốc xếp trong cùng một nhà 

máy với mẹ tôi. Hàng ngày mẹ tôi trông cái cảnh tôi vác hàng quần quật từ sáng tới 

tối mà thở dài đứt ruột, Mẹ tôi ngồi than thở với mấy bà bạn:" Tôi cực khổ nuôi con 

ăn học mười mấy năm trời, để bây giờ con tôi phải làm cái nghề mạt hạng này, thiệt 

đau lòng quá sức!" công việc " mạt hạng" này tôi đã làm trước mắt mẹ tôi, không phải 

xảy ra trong một thời gian ngắn, mà kéo dài cho tới 5 năm. 

        Với "thành tích" 6 năm Tù Cải tạo, tôi được phép dẫn vợ con tôi qua Mỹ sinh 

sống, đến nay đã trên 20 năm. Mẹ tôi trở bịnh năm 2006, anh em tôi đứa thì ở xa, đứa 

ở gần thì bận công ăn việc làm. Nên anh em tôi phải thuê mướn người chăm sóc cho 

bà. 11 năm mẹ tôi bị bịnh, tôi chưa hề đút cho bà ăn một muổng cháo, lau cho bà cái 

mặt, xoa bóp cho bà cái chân... mọi chuyện đều do người dưng bên ngoài họ làm. 

Năm khi mười họa, tôi từ Mỹ đáo về thăm bà, rồi vội vã ra đi, chỉ vậy thôi. 

        Nghĩ tới đó, tự dưng nước mắt tôi chảy ra ràn rụa, hình như trong lòng tôi lúc đó 

nỗi tiếc thương mẹ mình nó bốc lên cuồn cuộn, khiến tôi không thể nào ngăn được 

dòng nước mắt của mình, mẹ tôi đã qua đời, tôi không còn mẹ nữa, tôi là người mồ 

côi. "Tử sinh dẫu biết luật vô thường. Nhưng khó ngăn dòng lệ tiếc thương" (Nguyên 

Sa). 

        Sau khi chuyện niệm Phật đã đi vào nề nếp, người trưởng đạo tràng mời tôi cùng 

với em gái tôi ra một chỗ để nghe họ giải thích. Họ nói chuyện niệm Phật A Di Đà có 

khi phải kéo dài đến 12 tiếng, có nghĩa là từ 7 giờ sáng lúc mẹ tôi mất cho đến 7 giờ 

tối. Sau đó gia đình liên lạc với nhà quàn để lo chuyện tẩn liệm đồng thời tìm một ông 

thầy chuyên tụng niệm việc ma chay, công việc này không phải là việc của Ban Hộ 

niệm. 

        Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe họ nói phải niệm Phật kéo dài tới 12 tiếng. Họ 

giải thích rằng, khi họ niệm đến 8 tiếng, họ sẽ khám nghiệm mẹ tôi, nếu thi thể người 

chết ấm dần lên, là coi như chuyện niệm Phật của họ đã thành công, đã có kết quả tốt 

đẹp. Sau đó, họ cùng người nhà tiếp tục niệm Phật, cho đến khi nào thi thể lạnh dần đi 

(sau khi khám) là coi như linh hồn của người chết đã thanh thản siêu sinh tịnh độ, đã 

đi đầu thai tức khắc, hay đã đi về một cõi khác. Tất cả những điều họ nói thuộc về tâm 

linh, không giải thích theo lý luận thông thường được, và những điều này tôi mới 

được nghe lần đầu tiên nên trong lòng hết sức kinh ngạc. 

        Khoảng vài tiếng sau, Ban Hộ Niệm có thêm vài người kéo đến, trong đó có một 

anh chàng khoảng 40 tuổi, người gầy gò, nhưng nội lực rất sung mãn, anh ta trầm 

vọng niệm Phật rất lớn, tiếng của anh rền vang khắp cả nhà, bao trùm lên tiếng của 



mọi người. Cứ niệm 1 giờ thì cả đám nghỉ giải lao 10 phút. Trong 10 phút đó, anh ta 

lại bên giường nói chuyện với mẹ tôi y như bà vẫn còn sống, đại khái anh nói: bà đã 

thật sự chết rồi, xin hãy buông xã mọi chuyện đời để ra đi về một nơi chốn khác, đừng 

vấn vương những chuyện trần gian nữa, mọi chuyện đã có con cháu lo cho bà hết rồi, 

bà hãy đi đi... 

        Mọi người lại niệm Phật triền miên như vậy, trong khi anh ta vừa niệm Phật vừa 

lạy Phật, một cách hết sức tận tụy với công việc của mình. Xin thưa, có một điều rất 

đáng trân trọng tấm lòng phục vụ tha nhân của họ. Ban Hộ Niệm không hề quen biết 

với gia đình tôi, họ không nhận bất cứ một đồng thù lao nào, họ cũng không hề ăn bất 

cứ món gì gia chủ mang ra mời họ, họ chỉ xin nước uống, chỉ đơn giản vậy thôi. 

Trong một xã hội Việt Nam đầy nhiểu nhương này, vẫn còn có những con người sống 

với tấm lòng Chân Thiện Mỹ, đối với cuộc đời bằng thiện tâm rất lớn, lành thay! 

        Đúng 3 giờ chiều, sau khi tụng niệm được 8 tiếng. Bà trưởng đạo tràng cùng anh 

thanh niên gầy gò đến khám nghiệm thân xác của mẹ tôi, họ rờ rẩm khắp thân người 

của bà. Sau đó anh thanh niên mời tôi ra chỗ vắng, rồi nói với tôi: xác thân bà đã ấm 

lên rồi, coi như chuyện niệm Phật đã thành công, tuy nhiên chỉ thành công ở mức 

95%, bởi vì cơ thể chỉ ấm lên tới cổ mà không ấm lên tới đầu. Như vậy, có thể là có 

người thân nào mà bà thương mến không về kịp dự đám tang bà hay không? Anh đề 

nghị với tôi, hãy gọi cho tất cả người thân nào còn vắng mặt, rồi nói vào trong điện 

thoại được kê sát vào tai của bà, nói với bà những lời từ biệt, thì lúc đó bà sẽ mãn 

nguyện mà ra đi không còn vương vấn nữa. Anh em tôi túa ra, gọi bên Tây bên Mỹ 

cho người ở xa không về được, nói lời chia tay và cầu nguyện cho bà. 

        Sau đó lại tiếp tục niệm Phật thêm 2 tiếng nữa, đến 5 giờ chiều, họ lại tiến hành 

khám một lần nữa, rồi họ hân hoan báo rằng, cơ thể bà đã ấm lên khắp toàn thân. Tiếp 

tục niệm Phật thêm 2 tiếng nữa, để cơ thể bà lạnh dần đi là coi như bà đã được siêu 

thoát. Trước những sự kiện kỳ lạ này khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc. 

        Đến 7 giờ tối, Ban Hộ Niệm thu dọn đồ đạc chào từ biệt ra về. Tôi thay mặt gia 

đình nói lời cám ơn họ, cám ơn những tấm lòng thiện tâm, đã phục vụ một cách vô vụ 

lợi, và tận tụy với công việc một cách "phi thường" chứ không phải "bình thường". Họ 

khiêm tốn trả lời rằng, đây chỉ là một công việc bình thường của họ, không có gì quan 

trọng hết, bởi vì gia đình mới gặp lần đầu cho nên tưởng quá mức vậy thôi. Trước khi 

ra về, họ còn căn dặn gia đình khi tẩn liệm, đừng bỏ vàng bạc vào miệng bà, đừng 

liệm bà với tiền vàng mã, những thứ ấy chỉ làm cho bà luyến tiếc cuộc sống mà thôi. 

Những điều ấy chỉ là tưởng tượng của người sống, người chết không cần những thứ ấy 

nữa, và còn một điều cuối là nên cúng cơm cho bà bằng đồ chay. 

        Lúc 8 giờ tối, ban tẩn liệm họ đến, đồng thời ban nhạc kèn tây cũng đến luôn, họ 

thổi kèn ầm vang lên cho không khí khỏi cảnh thê lương. Ban tẩn liệm cuốn bà trong 

một tấm nhựa dầy rồi cột chặt lại. Trong khi di chuyển thi hài bà vào quan tài, họ yêu 

cầu người con trai trưởng của bà là tôi, đở phần đầu của bà, trong khi họ đở toàn thân 

của bà. Họ làm việc rất chuyên nghiệp và nhịp nhàng, không chê vào đâu được. Sau 

đó họ bày trí đèn hoa chung quanh quan tài cho đẹp mắt. Xong xuôi, khoảng một 



tiếng sau, hàng xóm kéo qua phúng viếng, xưa nay lễ giáo xứ mình là vậy, "nghĩa tử 

là nghĩa tận". 

        Tang lễ của mẹ tôi, bắt đầu từ thứ sáu, quàn cho hết ngày chủ nhật, sáng thứ hai 

4-12 làm lễ động quan. Bà con dòng họ kéo đến rất đông, từ ngoài bắc kéo vào, từ 

trong nam kéo lên, con cháu tụ họp về rất đông đảo, ăn uống rầm rộ một ngày 3 cử, 

phải mướn người nấu nướng mang tới tận nhà. Tất cả anh em chúng tôi túa ra tiếp 

khách từ 7 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm, khách đông nườm nượp. Đã nói "nghĩa tử là 

nghĩa tận", có những người họ xa, chưa từng đến nhà tôi một lần, vậy mà nghe tin họ 

cũng đến, có người hàng xóm mới dọn đến ở, chưa biết mặt mủi ra sao, họ cũng qua 

nhà thắp cho mẹ tôi nén nhang... 

        Sáng thứ hai làm lễ động quan, đưa linh cửu bà vào thiêu tại nhà quàn Phúc An 

Viên, đến 3 giờ chiều cả gia đình vào lấy hủ cốt, mang thẳng ra chùa Một Cột, đặt hủ 

của bà cạnh những người thân khác. Vậy là xong một kiếp người đầy khổ nạn của Mẹ 

tôi. 

        Tôi, thay mặt gia đình, xin nghiêng mình cảm tạ bà con dòng họ gần xa, những 

bà con hàng xóm láng giềng, những huynh đệ tỷ muội trường Trung Học Thủ Đức, 

những đồng môn Khóa 4/72 Trường Bộ Binh Thủ Đức, những anh em cật ruột cùng 

đơn vị quân đội, những bạn tù thương mến, những anh chị em đã có thời làm chung 

nhà máy... đã đến chia buồn và đưa tiễn Mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin thành 

thật cảm tạ tấm lòng thương mến của tất cả đã dành cho Mẹ tôi và gia đình chúng tôi. 

        Vài hôm sau, chúng tôi trở về Mỹ. Trời trên đất Mỹ đã vào đông, trời lạnh lắm, 

buồn chi lạ. Tôi ngửa mặt nhìn trời cao, một nổi niềm, một sự thật buồn rầu và xa lạ, 

Mẹ tôi không còn nữa, Mẹ tôi đã qua đời. Trong lòng tôi sao thấy rỗng lặng đến vô 

cùng. 

        Vĩnh biệt Mẹ tôi- Vĩnh biệt một thời bông hồng cài ao. 

                     Ngô Đình Châu, 1-11-2018.   
 
 


