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TƯỞNG NIỆM DÌ SÁU 
LÊ THỊ ĐỖ pháp danh DIỆU KIM 

11.1.1941 - 9.8.2019 

 

Tôi bước vào nghĩa trang, trời mưa tầm tã, 1 thoáng bồi hồi, xúc động 

Mới bữa nào gặp Dì, nét mặt thân thương, giọng nghẹn ngào Dì hỏi tôi “ má 

khỏe không con? cho Dì hỏi thăm má, từ hồi anh Chương mất đi, dì Sáu cũng 

bệnh, yếu, rồi điếc nữa không đi đâu hết“…. Thỉnh thoảng gặp Dì trên chùa vào 

những ngày lễ hội, Dì luôn hỏi thăm người này kẻ nọ, Dì nói 1 mình,  nghe 1 

nẻo, vì bệnh lãng tai nhưng trong lời nói chứa đựng đầy chân tình 

Hôm nay đúng ngày rằm tháng 7, cái tháng mưa ngâu  như khóc cho cả 2 cõi âm 

dương được tụ về, ngày xá tội vong nhân. 

Theo chân mọi người tôi vào nơi hành lễ để tiễn Dì về nơi Quê Hương 

Phật. Con trai, con dâu và 2  cháu nội nhỏ của Dì đứng ngoài cửa để đón bà con 

xa gần, mọi người đã ngồi chật cả hội trường trong im lặng Buổi lễ bắt đầu dưới 

sự hướng dẫn của Tăng Đoàn Phật Huệ,  tất cả nhìn lên hình tượng Đức A Di 

Đà, Quán Âm Thế Chí dâng lời cầu nguyện, lời kinh vang vang theo nhịp mõ, 

hình ảnh Thánh chúng hiện ra, với dòng nước cam lồ đón người về miền Cực 

Lạc, những muộn phiền của sự chia ly nhường lại trong tôi sự bình yên, thanh 

thản 

Tiếp theo, mọi người đi nhiễu quanh quan tài niệm A Di Đà để cúng hương linh 

Dì, sau đó đến trước di ảnh Dì để cúng cơm, các con và cháu nội Dì quỳ xuống, 

sau 3 lần mời  gọi, giọng Sư nhè nhẹ tụng: 
 

 

Đây bát cơm đầy nặng ước mong  

Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng 

Đây nghĩa tình còn đọng trong thương nhớ 

Ân nghĩa sanh thành con chưa trả xong 

Cõi xưa ấy người ra đi không trở lại 

Nơi gia đình con trẻ quặn lòng đau 

Ôi hành trang trước lúc chia tay 

Mảnh khăn trắng phủ mái đầu con trẻ 

Con biết tìm đâu bóng cha mẹ hiền 

Xót xa lệ nhỏ dạ triền miên 

Thâm ân nuôi dưỡng con chưa trả 

Đau xót người ơi vạn nỗi niềm 
 

Mắt tôi từ từ nhòa lệ, Sư đã nhắc nhở cho những người con dâng lòng hiếu hạnh 

khi Cha Mẹ còn hiện tiền, giọng hiền hòa như  lời Mẹ khuyên con, như niềm 

khát vọng ước ao của người con hiếu muốn Cha mẹ luôn được hiện tiền để 

phụng dưỡng hòng báo đáp thâm ân. 
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Sư ngắt những đóa hồng trắng trên vòng hoa đặt trên quan tài dì Sáu cài lên cho 

các người con và cháu của Dì, những đóa hoa thật tinh khiết để đánh dấu ngày 

Con và Mẹ xa nhau trên kiếp hồng trần ngắn ngủi, nhưng tình Mẹ dành cho con 

bao giờ cũng tỏa ngát hương thơm, dìu dịu mang con đi hết cuộc đời 

Sau phần tang lễ, con dâu dì Sáu lên bày tỏ lòng kính thương với mẹ chồng...” 

mẹ, bà nội chúng con đã vĩnh viễn rời xa chúng con , mẹ dã cưu mang con 9 

tháng 10 ngày...” cô xúc động nức nở khóc,, con trai Dì ngỏ lời cám ơn Tăng 

Đoàn Phật Huệ cùng chư quan khách đã đến theo lời kinh Phật cùng Chư Đại 

Đức Tăng Ni tụng niệm đưa dì Sáu đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Buổi lễ chấm dứt trong niềm hoan hỉ vì tất cả đều dâng hết lòng thành kính lên 

Mười Phương Chư Phật để nguyện cầu trong mùa Vu Lan, sau 3 tháng an cư 

kiết hạ của Chư Vị Tăng Ni và tin rằng Dì sớm được sanh về thế giới an lành 

Mọi người từ giã ra về, tôi quay vào để chào Sư và muốn nói lời chia sẻ với các 

con Dì, nhưng thấy các em đang ngồi bên Sư, như tìm lại sự che chở của người 

Mẹ cho các con, tôi thấy lòng thật yên bình. 

Tôi ra về, trời đã tạnh  mưa, hình ảnh Sư, hình ảnh  con trai và con dâu Dì bên 

cạnh quan tài, do Sư hướng dẫn, 2 ngọn nến đỏ hồng rực cháy của con Dì đứng 

2 bên đưa lên cao chấp lại cháy rực có cái gì đó thật linh thiêng, tôi không hiểu ý 

nghĩa này, nhưng lời kinh Phật dạy vẫn còn vang vọng trong tôi:  

“Sinh ra từ ngọn lửa 

Ngọn lửa của Mẹ Cha 

Của đam mê dục tính? 

Của bản năng kiếp người?” 

Ôi, tôi được sinh ra từ tình yêu trong sáng của Cha Mẹ để kiếp con người mãi 

được tồn tại, và bằng ngọn lửa này tôi lớn lên trong tình thương, nhịp đập con 

tim của Mẹ Cha 

“Bằng ngọn lửa con tim 

Hai bàn tay chấp lại,  

Xin yêu thương rộng mở 

Dìu tôi vào lòng người “ 

và rồi hình ảnh ngày bé bỏng lại hiện ra, Mẹ dắt tay tôi đi lễ chùa trong những 

ngày lễ Tết đầu năm, thật ấm áp, bao giờ tôi cũng tự cho tôi 1 lời ước với Chư 

Phật cho cha mẹ con sống lâu 100 tuổi để con được sống trong vòng tay yêu 

thương của các Người, tôi khe khẽ ngâm bài thơ của thầy Hoang Phong cho Mẹ 

trong niềm khát vọng. 

“ Con mơ được một lần, 

Một lần thôi Mẹ nhé, 

Thêm một lần nữa thôi, 

Được nắm lấy tay Mẹ 

Chỉ ước được một lần 

Trước khi Mẹ nhắm mắt,  

Được nói thêm một lần, 

Nói rằng con thương Mẹ 

Nhưng hôm nay nghẹn lời,  
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Ngước nhìn lên quỹ đạo,  

Nhạt nhòa với trăng sao,  

Lặng im con thương Mẹ 

Chắp ta con quỳ xuống 

Tìm lời của côn trùng, 

Thì thầm trong cỏ dại, 

Nghìn thu Mẹ có nghe? 

Bằng những lời thương Mẹ, 

Con nói với trẻ thơ, 

Con nói với lòng người,  

Nói với từng cọng cỏ, 

Cứ nhắm mắt Mẹ nhé, 

Cả thế gian là Mẹ 

Con có muôn ngàn dịp 

Để nói lời yêu thương 

Riêng một câu thương Mẹ, 

Con nuốt vào trong tim 

Ngước nhìn lên trăng sao 

Con gửi vào quỹ đạo” 

 
(viết cho hương linh dì Sáu 

Lê thị Đỗ pd Diệu Kim 

1.1.1941-9.8.2019 nhằm 9.7 Kỷ Hợi) 

cùng để tặng các con Dì)  
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