
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chết là một đề tài mà nhiều người không thích nói đến. 

Nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với nó. Đối 

với việc qua đời của cha mẹ, người hôn phối hoặc con cái, 

không điều gì có thể hoàn toàn giúp chúng ta chuẩn bị tinh 

thần trước sự việc này. Bi kịch có thể thình lình ập đến hoặc 

kéo dài trong một thời gian. Dù trong trường hợp nào đi 

nữa, nỗi đau của cái chết là điều không ai tránh khỏi và kết 

cục nó mang đến nỗi đau buồn khôn nguôi. 

 

Cái chết là kẻ thù đáng sợ. Chúng ta cố gắng hết sức chiến 

đấu với nó. Có lẽ khó chấp nhận thực tại này khi mất người 

thân. Lúc trẻ tuổi tràn đầy sức sống, chúng ta có thể nghĩ kẻ 

thù này sẽ không bao giờ đến với mình, và cố bám víu vào 

ảo tưởng ấy!  

 

Chết là gì? Theo quan niệm thông thường: Chết là tắt thở, là 

tim ngừng đập, máu ngưng lưu thông, chết là hết sống, là từ 

giã cuộc đời.   

 

Theo thần học công giáo: Chết là đi vào cõi đời đời, cõi 

trường sinh bất tử, sự chết xuất hiện hằng ngày, hằng giờ, 

hằng phút. Trung bình mỗi ngày trên thế giới có lẽ chừng 

vài trăm ngàn người chết, mỗi giờ có chừng vài ngàn người 

và mỗi phút chừng vài trăm người từ giã cõi đời để về bên 

kia thế giới. Ấy là chưa kể trong thời chiến tranh, số người 

vĩnh biệt ra đi còn gia tăng… 

 

Thần chết đến gõ cửa đủ mọi hạng người: già có, trẻ có, đàn 

ông, đàn bà, giàu nghèo, sang, hèn ... chẳng một ai sống trên 

đời mà thoát khỏi sự chết. “Sinh ký tử qui”. Người ta chết 

đủ mọi cách: chết vì già, vì bệnh, vì tai nạn, vì thiên tai, vì 

tự sát v.v... 

 

Có những cái chết cao thượng lưu danh muôn thuở vì đã hy 

sinh cho lý tưởng như các anh hùng dân tộc, có những cái 

chết tất tưởi và oan nghiệt của những trẻ sơ sinh vì nạn phá 

thai, cũng có những cái chết vô tích sự của những tên khùng 

‘mát’, vì tình vì tiền hoặc do nghiện cần sa ma tuý ...  

 

Dân tộc Á Châu nói chung và Trung hoa nói riêng không 

chối từ sự chết, mà còn xác nhận và chuẩn bị kỹ lưỡng cho 

người quá cố, vì họ quan niệm rằng: Chết là bước vào một 

cuộc sống khác. Họ làm những đồ mã bằng giấy như nhà 

giấy, xe giấy, tiền bạc cũng bằng giấy rồi đốt đi với hy vọng 

rằng người chết qua cuộc sống mới bên kia thế giới sẽ có 

sẵn nhà để ở, xe để chạy, quần áo để mặc và tiền bạc để tiêu 

xài? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chết rồi, chúng ta sẽ đi đâu? Sau khi chết, chúng ta sẽ bắt 

đầu vào một cuộc sống mới vĩnh viễn. Được vinh thưởng 

hay bị đọa phạt là do cuộc sống hay cách sống của chúng ta 

trên dương thế. Đúng như câu ca dao cổ xưa đã nói: 

“Thiên đàng, hỏa ngục hai quê 

Ai khéo thì về, ai vụng thì sa.” 

 

Chúng ta có sợ chết không? Đã là người, nghĩ đến cái chết ai 

mà không sợ! Đó là bản năng tự nhiên lo âu khi thần chết 

xuất hiện.. 

-Của cải, chức quyền dứt khoát bỏ ta 

-Những kẻ thân yêu cũng xa rời ta vĩnh viễn 

-Chỉ còn một thứ tốt lành theo ta đến cõi chết bất 

diệt, sẵn sàng bào chữa, bênh vực ta trước Đấng thẩm phán 

chí công, đó là những việc làm phúc đức mà trên dương thế 

ta đã làm khi còn sống. 

 

Mỗi người trong chúng ta sẽ có một ngày phải từ giã cõi 

trần. Đó là ngày giờ của sự chết. Ai nấy đều phải chết, 

nhưng chết khi nào, chết ở đâu? Chết cách nào thì chẳng ai 

biết được. 

 

Quan niệm cá nhân của tôi về sự chết: Kinh nghiệm nào 

tôi cũng có thể có, nhưng tôi không có chút nào về sự chết. 

Tôi chỉ biết rằng thế nào tôi cũng sẽ chết. 

 

Nó chưa tới, nhưng tôi đã nhìn thấy nó. Tôi coi cái chết như 

một sự chấm dứt cuộc đời gian khổ, như một sự giải phóng 

khỏi kiếp sống bọt bèo, như chiếc cửa dẫn vào một thế giới 

hoàn toàn xa lạ, như chiếc cầu bắt sang một sự sống khác, 

như một sự chia ly phủ phàng nhất trong các cuộc chia ly để 

đi đến cảnh ra đi thầm lặng ngàn đời. 

 

Chết là một chuyến đi xa nhất. Tôi đi không bao giờ về và 

cô đơn nhất. Có ai chia sẻ được phần nào sự chết của tôi 

đâu? Tôi sẽ ra đi một mình, tôi sẽ một mình chìm trọn vào 

sự chết của tôi. 

 

Rồi có gì bên kia sự chết? Hiện giờ tôi không thấy gì cả. 

Nhưng tôi tin chắc, vị đầu tiên tôi sẽ giáp mặt, chính là Cha 

tôi trên trời. Ngài đợi đó để đón tôi. Đón về đâu? Phải chết 

để sống, phải mất đi để tìm lại. 

 

Chúa ơi! Con luôn luôn chờ giờ phút đó... 

 

Bài viết cuối năm Quý Tỵ 2013 

Huyền Nga 

Chết là gì? 
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