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Thêm Một Đám Tang 
 

Nguyễn Ngọc Duy Hân 
  

Theo đúng luật sinh tử, hằng ngày luôn xảy ra rất nhiều đám tang, kể cũng chẳng 

là điều gì lạ lùng. Nhưng cách đây 9 năm, vào dịp cuối tháng 4, 2012, đã có bài 

viết của J.B Nguyễn Hữu Vinh nói về một đám tang khác mọi đám tang. Đó là 

đám tang của bà Tần, mẹ của Paulus Lê Sơn. 
Xin nhắc lại Sơn là một trong 14 thanh niên Công giáo và Tin lành đã bị nhà 

nước Cộng Sản kết án tổng cộng 80 năm tù vào năm 2012. Paulus Lê Sơn là người 

con duy nhất của bà Tần, khi mẹ mất thì Sơn đang phải nằm xà-lim vì yêu nước 

và có tinh thần muốn phát triển Việt Nam của giới trẻ. Dù đã hết cách xin, Sơn 

vẫn không được về nhà chịu tang mẹ rồi lại trở vào tù tiếp. Đám tang bà Tần diễn 

ra trong cô đơn, trù dập, ít người dám tới dự vì sợ bị liên lụy. 
  
Theo đúng tinh thần văn hóa Việt, nghĩa tử là nghĩa tận, tới nhìn mặt người 

quá cố lần cuối là việc cần làm, mà đứa con trai duy nhất - gọi là trưởng nam thì 

không thể có mặt. Đau lòng thay cho đứa con và tủi thân thay cho người mẹ. Chưa 

kể khi còn sống, bà mẹ đó đã phải lo lắng, đau khổ và khó khăn như thế nào để có 

thể tự lo sinh sống, không được con chăm sóc, mà ngược lại còn phải làm việc 

vất vả kiếm tiền để tiếp tế “thăm nuôi” con đang ở trong tù. 
  
Mới đây, vào khoảng giữa tháng 11, năm 2021, một đám tang khác mọi đám 

tang cũng đã xảy ra. Đó là ngày bà Lê Ngọc Nghĩa, thân mẫu của nhà tranh đấu 

Nguyễn Bắc Truyển đã qua đời tại Saigon. 
Vì nghĩa lớn mà anh Nguyễn Bắc Truyển đã không được nhìn thấy mẹ lần cuối. 

Vì nghĩa lớn mà hai vợ chồng Truyển - Phượng đã phải xa cách tính tới nay là 4 

năm, và Nguyễn Bắc Truyển sẽ còn phải ở trong tù với bản án 11 năm giam 

giữ và 3 năm quản chế. 
  
Vâng, ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa thì thế đấy, rất nhiều chuyện khác thường 

không giống ai đã xảy ra. Biết bao cha mẹ, anh em, gia đình đã phải khổ vì 

chế độ độc tài gian ác này. Chắc khó mà quên được chuyện cướp đất ở Thái Hà, 

vườn rau Lộc Hưng… Rồi sau đó là hiện tượng Đồng Tâm, biết bao người bị giết, 

bị tù vì không chịu bị bọn cầm quyền chiếm đất, hà hiếp cách vô lý. Thời gian 

gần đây nhiều tù nhân lương tâm khác cũng đã bị bắt, như nhà báo độc lập Phạm 

Đoan Trang, anh em Huỳnh Minh Tâm, Huỳnh Tố Nga, cô Thu Thủy… Trần 

Huỳnh Duy Thức vẫn đang héo mòn sức khoẻ trong trại giam. Một công 

dân Úc là ông Châu Văn Khảm bị xử bản án vô lý vẫn còn trong tay bọn Cộng 

Sản. Biết bao tù nhân lương tâm đã chết, đã rũ tù, biết bao đau khổ xảy ra trên 

quê hương. Con dân Việt phải làm nô lệ mới theo kiểu “xuất khẩu lao động”, biết 

bao ôsin, cô dâu cho các nước ngoài bị đối xử tàn tệ, trong khi nhóm lãnh đạo ăn 
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thịt bò dát vàng ở nhà hàng của “Thánh rắc muối” nổi tiếng thế giới, uống rượu 

“cực quý” với giá không tưởng. Họ ăn xương uống máu người dân thường xuyên, 

thì sá kể gì miếng thịt bò có vàng bao bọc. 
  

 
 

Trở lại với đám tang của mẹ Nguyễn Bắc Truyển, cô Phượng vợ của anh đã chia 

sẻ: 
“Tin từ trại giam An Điềm - tỉnh Quảng Nam 
Chiều nay anh Truyển gọi điện thoại về thì nghe tin má mất, giọng nói anh lần 

này buồn não nùng. Tôi cảm nhận và hiểu tâm trạng của người con nghe tin má 

mất mà đang chịu cảnh tù đày, không về chịu tang má, không được nhìn má lần 

cuối thì còn nỗi xót xa đớn đau nào bằng. 
Tôi động viên tinh thần và an ủi anh giữ sức khoẻ, nén nỗi đau buồn, hãy cầu 

nguyện cho Má vãng sanh cõi Phật. Anh hứa sẽ cố gắng. 
Thời gian chỉ vài phút ngắn ngủi còn nhiều điều chưa nói hết thì đã hết giờ được 

nói chuyện từ góc xà-lim”. 
  
Cũng xin mở ngoặc cô Phượng là người hết sức hiền lành, yêu chồng, yêu nước. 

Phượng ăn chay trường, dù yếu ớt gầy còm nhưng tinh thần luôn vững mạnh 

để hỗ trợ chồng. Và cũng rất lạ kỳ, hình như hương hồn của mẹ của anh Truyển 

rất linh thiêng, nên lâu rồi anh Truyển không được liên lạc với gia đình, thì đám 

cai tù lại bất ngờ cho anh gọi về nhà đúng vào ngày mẹ mất. 
  
Một người cũng từng là tù nhân lương tâm, cô Ngọc Anh đã chia sẻ: 
“Nhận được tin dữ Cụ bà Lê Ngọc Nghĩa đã lìa trần mà con trai cụ là người 

yêu nước Nguyễn Bắc Truyển vẫn đang bị đày đọa lần hai trong lao ngục cộng 

sản khiến lòng Ngọc Anh tôi lại bùng lên mối căm hờn. Nhưng kính thưa Cụ bà, 

Cụ bà đã sanh ra một người con rất cao quý. Luật gia Nguyễn Bắc Truyển đã 

dám dấn thân hy sinh cho một điều cao cả trọng đại mà phần đông dân Việt không 

dám làm. Đó là chống bất công áp bức. 
Nếu Nguyễn Bắc Truyển thành công trong cuộc tranh đấu cho Quyền Con 

Người của toàn dân thì người dân Việt nợ Cụ một ơn lớn. 
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Ngọc Anh tôi cũng đã từng bị tà quyền ghép tội rồi đày đọa trong ngục tù nên 

tôi rất hiểu nỗi thương nhớ tới quay quắt của người trong lao ngục khi nghĩ về 

gia đình cha mẹ anh chị em”. 
  
Cám ơn cô Phượng và cô Ngọc Anh đã thổ lộ tâm tình. Chúng tôi cũng rất đồng 

cảm với nhiều anh em đã và đang hoạt động chống Cộng tại hải ngoại, đã không 

dám về Việt Nam chịu tang cha mẹ, gia đình vì sợ nhà nước cộng sản sẽ khó dễ, 

giam giữ. Những “đám tang khác mọi đám tang” như thế sẽ vẫn còn xảy ra nếu 

tà quyền vẫn còn thao túng trên quê hương. 
 

 

 
  
Nói thêm về Nguyễn Bắc Truyển, người tù nhân lương tâm này đã được trao 

giải Stefanus vào năm ngoái. Tổ chức Stefanus Alliance International của Na Uy 

hôm 20 tháng 10, 2020 đã làm buổi lễ trao giải thưởng khiếm diện cho ông 

Truyển.  Đây là giải trao cho người dám thể hiện lòng dũng cảm, dám tranh đấu 

cho quyền tự do tôn giáo và “Human Rights” của con người. Trước đây vinh 

dự này đã trao cho các nhân vật tại Iraq, Bắc Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ... Ông Nguyễn 

Bắc Truyển là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, một thành viên của Hội Ái Hữu Tù 

Nhân Lương Tâm và Hội Anh Em Dân Chủ. Năm 2017, ông Truyển cùng một 

số nhà hoạt động khác bị bắt và bị đưa ra xét xử. Sau đó, ông bị tuyên án 11 năm 

tù và 3 năm quản chế với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân 

dân”. Cô Bùi Thị Kim Phượng, vợ của Nguyễn Bắc Truyển từ Sài Gòn cho biết 

cô rất xúc động và tự hào về chồng mình. Cho dù bản thân Phượng và các chị đã 

phải chịu sự trả thù hết sức bất nhân của nhà cầm quyền Việt Nam. Trong khi đó 

báo chí Cộng Sản cùng nhau toa rập chửi rủa, gọi giải thưởng này là việc Liên 

minh quốc tế Stefanus “tấu hài” về Nguyễn Bắc Truyển. 
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Chúng tôi sinh hoạt trong Phong Trào Yểm Trợ Dân Chủ Quốc Nội Toronto, 

rất gần gũi thân thiết với vợ chồng Nguyễn Bắc Truyển, rất cảm phục tinh thần 

dấn thân và hy sinh của họ. 
Hôm nay không thể tham dự ngày tang lễ của mẹ anh Truyển, chúng tôi xin gởi 

vòng hoa và thắp nén hương lòng, cầu nguyện cho hương hồn thân mẫu anh được 

an nghỉ ở cõi Phật. Cầu cho những anh hùng anh thư thời đại và thân quyến của 

họ luôn được chân cứng đá mềm, vững lòng chiến đấu, cầu cho quê hương Việt 

Nam. Xin được kết thúc nỗi niềm bằng bài thơ sau đây: 
  

 
 

    Gởi con ngục tù 
  

Bên biển vắng hôm nay 
tóc trắng mẹ tung bay 
lưng còng mẹ cúi xuống 
mong manh tấm thân gầy 
  
Trên đôi mi sầu đầy 
nỗi buồn mẹ không khuây 
nhớ con trong ngục tối 
xót thân con tù đày 
  
Nhớ mới ngày đâu đây 
con thanh niên hăng say 
đấu tranh cho đất nước 
nay run rẩy hao gầy 
  
Cai ngục đánh hằng ngày 
chịu muôn ngàn đắng cay 
vẫn không sờn chí khí 
tấm lòng vẫn thẳng ngay 
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Uất khí mãi còn đây 
sóng biển buồn theo mây 
cuốn trôi ngày mộng đẹp 
dẫu nhiệt huyết tràn đầy 
  
Chắp tay mẹ kêu nài 
Thượng Đế hãy lắng tai 
nghe dân oan rên siết 
thấu ước nguyện người ngay 
  
Xin cho có một ngày 
chim trắng đậu trên tay 
thanh bình trên đất nước 
lúa chín vàng rợn bay 
  
Mẹ con được xum vầy 
Tự Do về nơi đây 
líu lo bài hát mới 
trên môi em thơ ngây.... 

  

Nguyễn Ngọc Duy Hân 
 

Trang Blog: https://duyhantrinhtayninh.blogspot.com/ 
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