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XÚC ĐỘNG CỤ ÔNG NHƯỜNG CƠ HỘI SỐNG CUỐI CÙNG 

 CHO VỢ TRƯỚC KHI BỊ LŨ CUỐN 

  

 
 

 
 

Đọc qua câu truyện mà thương 

Cảm lòng nhân hậu, thắp hương tạ lòng... 
 

Xin kính cẩn thắp nén hương tưởng niệm Ông Saburo Inoue, người Đàn Ông  đã tốt với 
Bà Setsuko, người vợ, người bạn đời của Ông. 

Xin chân thành chia buồn với Bà Setsuko. Bà đã mất đi Người Chồng thật tốt, thật qúy, 
không có chi đền bù được. Nhưng thưa bà, trong nỗi đau buồn không đền bù được ấy, bà 
đã diễm phúc hơn một số phụ nữ trên quả địa cầu này, vì dù Ông ra đi nhưng Ông đã để 
lại cho Bà những kỷ niệm trân qúy của một thời tình sâu nghĩa nặng, những ký ức tuyệt 

vời vô giá để người vợ khi nhớ đến chồng, đã nhớ đến bằng tất cả tiếc thương, trân trọng 
và hạnh phúc. 

 

Xin cảm ơn người gởi câu truyện để biết rằng trên đời còn có những người chồng có tình 
có nghĩa. 

 

Ngô Minh Hằng 
 

 

Hình ảnh dòng nước chảy xiết, đục ngầu đang dần cuốn trôi đi người đàn ông 
đã từng gắn bó với bà Setsuko gần cả cuộc đời. Hôm ấy, nước xiết rất mạnh, 
đã mang đi ít nhất 57 người chết và 17 người mất tích. Điều đó cứ ám ảnh 

mãi trong tâm trí bà không phút nào ngừng lại… 

Mái tóc bạc trắng, gương mặt đau khổ khi nhắc đến chồng là ông Saburo 
Inoue, 81 tuổi. Bà Setsuko đâu thể ngờ rằng ngày ông rời xa bà lại trong tình 

cảnh đau buồn như vậy, ông không ra đi vì bệnh tật, không vì tuổi già, mà bởi 
một cơn lũ… cuốn trôi. 
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Mái tóc bà Setsuko đã bạc trắng,  

gương mặt đau khổ khi nhắc đến chồng. (Ảnh: NHK) 

  

Lúc ấy là khoảng 9 giờ sáng ngày 4/7, mưa lớn và lũ lụt ở tỉnh Kumamoto, 

Nhật Bản, nước dâng lên từ các kênh đào và sông tràn vào thành phố khiến 
nhiều gia đình phải vội vã bỏ nhà đi tìm nơi an toàn.  
 

Giữa cảnh hỗn loạn đó, có đôi vợ chồng già cùng một cô con gái lớn cũng dìu 
dắt nhau đi tìm nơi tránh lũ, đó chính là gia đình bà Setsuko. Khi cả nhà ông 

bà đang rời đi thì khắp nơi đều là nước và mực nước ngập đến tận đầu gối.  

Gia đình ông bà vất vả đi được tầm 10m nữa, thì bỗng bị mắc kẹt giữa dòng 
lũ. Đôi vợ chồng già nắm lấy tay nhau bám víu vào bụi cỏ ven đường, nhưng 

tuổi già sức yếu, họ chỉ có thể chống cự trong vô vọng trước dòng nước chảy 
xiết. 
 

Nhiều người dân quanh khu vực chứng kiến sự việc đã ném một đoạn dây cứu 
hộ về phía ông bà. Ngay sau đó, ông Saburo đã nhanh tay chụp lấy dây trước, 

nhưng ông không phải dành nó cho bản thân mà quàng vào cho người vợ 
Setsuko của mình. 

Khi bà Setsuko được kéo lên an toàn, thì ông cũng đã bị dòng nước cuốn trôi 

đi. Và người ta đã tìm thấy thi thể lạnh ngắt của ông sau đó. 

  

 

Hình ảnh của hai ông bà cạnh nhau. (Ảnh: NHK) 
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 Trong một cuộc phỏng vấn, bà Setsuko đau lòng kể lại rằng, ông là tất cả đối 
với bà, là chỗ dựa tinh thần cho bà, thật khó để tưởng tượng một ngày nào đó 

ông không còn bên bà nữa. Hình ảnh về ngày hôm đó cứ ám ảnh lấy tâm trí 
bà không lúc nào quên được. 

 
Bà Setsuko cũng cho biết khi còn sống, ông Saburo là một người rất dịu dàng 
và chu đáo. Hai người đi đâu cũng có nhau, đặc biệt là thói quen đi dạo mỗi 

ngày ở công viên thành phố Hitoyoshi. Nhiều người còn ghẹo vui, nói ông bà 
cứ như là “Cặp vợ chồng son”. 

 
“Tôi luôn đi ra ngoài và chồng tôi là chỗ dựa cho tôi từ lâu rồi, vì vậy tôi tự hỏi 
chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi còn lại một mình. Tro cốt của ông đặt tại đền 

Kyoji, có lẽ ông vẫn luôn dõi theo tôi”, bà Setsuko nghẹn ngào nói. 

Câu chuyện của ông Saburo và bà Setsuko làm nhiều người gợi nhớ đến câu 
chuyện về vụ đắm tàu kinh hoàng Titanic, tình yêu của Rose và Jack đã lấy đi 

nước mắt của rất nhiều người, và cũng là biểu tượng cho tình yêu và sự hy 
sinh bất diệt. Và ngày nay, tại Nhật Bản chính ông Saburo cũng lại một lần 

nữa, tái hiện lại khoảnh khắc xúc động này. 

 Chúc Di (t/h)
 

 

Chuyển Đến: Ngô Minh Hằng – Ngày 26/7/2020 
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