
Đừng Chết Vội: Hãy Đọc Bài Này Đã 
  
 
Tôi đã làm chúc thư với đám tang của tôi là Giản dị tới mức tối đa và Hoả Thiêu. Nay được biết thêm là có thể 
đưa thẳng từ nhà xác ở bệnh viện vào lò hoả thiêu thi càng tiện hơn nữa cho con cái tôi thi hành. 
  
1)  Nên khảo giá nhiều nơi dù vợ có cằn nhằn cũng thây kệ. 
 

 Sai lầm lớn nhất của tang quyến, là không chịu khảo giá năm ba nơi khác nhau. Người ta cho giá nào, 
thì cũng nhận, không dám hỏi mà cũng không dám mặc cả từ quan tài, cho đến đất chôn, và các nghi 
lễ tốn kém khác. 

 Sai lầm kế tiếp là chọn lựa nhà quàn. Thường chọn gần nhà, hoặc nơi đã có người quen làm đám tang 
rồi. Nếu không khảo giá vài ba nơi, tang quyến có thể trả giá gấp 3 lần nơi khác. Ví như cùng việc mai 
táng, có nơi cho giá 2500 đô mà chỗ khác đến 6500 đô. Cũng việc thiêu xác, có nơi chỉ 395 đô, mà nơi 
khác đến 5600 đô. 

  
2)  Có nên chưng mặt người chết ra không ? 
 
Người Việt mình bắt chước Mỹ, trưng bày mặt người chết cho bạn bè thân nhân nhìn lần cuối trước khi đem 
chôn là một việc làm không nên. Vì dù có trang điểm cách nào đi nữa, thì khi đã chết, mặt mày cũng không 
còn dễ nhìn như khi còn sống, nếu không nói là xấu xí, rờn rợn, hốc hác, tái mét. 
 
Khi làm mặt và trang điểm cho người chết: Tôi xem chiếu trong phim tài liệu thấy mà sợ:  
 

 Ngoài việc moi hết tim gan phèo phổi, dạ dày, ruột non ruột già, thấy người ta còn dùng mấy cây sắt 
dài chừng nửa thước, to hơn chiếc đũa, xiên từ trong miệng xuống cổ, vào thân, có lẽ để giữ cho cái 
đầu và xác ở vị trí thẳng.  

 Rồi cắt trong nướu, để dùng dây kẽm may, xâu hàm trên và hàm dưới lại với nhau trong vị trí bình 
thường, cho miệng khỏi há ra, và may môi lại với nhau. Dùng chất dẻo đắp vào các nơi cần đắp.  

 Sau đó, dùng phấn, màu, thoa lên mặt, tạo thành một lớp giống như da thường. Cắt tóc, cạo hay tiả 
râu lại cho đẹp.  

 
Nếu mình chứng kiến tận mắt khi họ làm cho thân nhân mình thì đau lòng lắm. 
Nói cho cùng, rất nhiều người đi phúng viếng người chết rất ngại ngùng khi phải bước đến quan tài nhìn mặt 
người quá cố dù không ai tiện nói ra. 
  
3) Người Công Giáo có được hỏa thiêu hay không ? 
 
Ngày xưa giáo hữu Thiên Chúa Giáo tin rằng đến ngày phán xét, linh hồn sẽ nhập vào xác, đội mồ sống dậy 
nghe bản án cuối cùng. Nếu xác đã bị thiêu, hồn lấy gì để nhập vào mà nghe Chúa phán xét ? Vì vậy, trước 
đây, người Công Giáo không được hỏa thiêu và các linh mục không được làm lễ cho các đám tang mà người 
chết bị đưa lên dàn hỏa. Thời Trung Cổ, giàn hỏa dành cho những kẻ rối đạo, những người dị giáo. 
 
Đến năm 1963, Đức Giáo Hoàng Phao Lồ Sáu tuyên bố việc hoả thiêu là không trái với Giáo Luật. Ba năm 
sau, 1966 các linh mục được phép làm lễ cho các đám tang hoả thiêu. 
Tóm lại, ngày nay, không có trở ngại chi cho việc hỏa thiêu người Công Giáo 
  
4) Cuối cùng, xin đọc di chúc của một cụ bà rất hiểu biết 
 
“…Sau nầy mẹ chết, thì mẹ ước mong các con làm đám tang đơn giản. Không khăn sô, không tụng niệm, 
không để bà con xem mặt, không phúng điếu, không vòng hoa, và mẹ muốn được thiêu xác. 
Tro cốt thì đem thả xuống Thái Bình Dương, để mẹ hoà tan vào biển cả, may ra thấm về thấu tận quê nhà bên 
kia đại dương. Đừng chôn tiền xuống đất. Tiền tiết kiệm được đem cúng cho hội từ thiện ..” 
 


