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Cảm Niệm Về Mẹ 

 
Quang Trường 

 
 
     Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, từ Đông sang Tây, là con người ai trong chúng ta mà 

không có Mẹ. Tuy rằng tập quán , phong tục, văn hoá có khác nhau nhưng tình Mẹ chỉ là 
một. 
     Có biết bao văn nhân, thi, họa sĩ đã viết và họa những bức tranh, những án văn tuyệt tác, 
điểm lệ để diển tả người. Cảm nhận về Mẹ nhường như bất tận. 
         Mẹ ơi con trẻ tự hào 
         Không ai bằng Mẹ đi vào đời con. 
 
     Tiếng Mẹ ơi! Gọi hoài không đủ. Mẹ đâu phải một kiếp người mà là bảy kiếp cha 
mẹ.  Thế giới của Mẹ là không tính toán, chẳng phải suy lường, vượt qua khỏi không gian, 
thời gian hoặc ngôn từ hay kể cả khoa học. Mẹ đã vượt qua cảnh giới vô thường. Mẹ đã 
thường hằng thì ngôn ngữ nào để gọi Mẹ. 
     Trong tất cả kỳ quan trên thế, kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim của Mẹ. Mẹ vẫn đẹp nhất, 
trái tim Mẹ vẫn đẹp nhất và không có một kỳ quan nào có thể so sáng dù cọ đẹp, cọ lộng 
lẫy, kiên cố hay hiên ngang giữa trời xanh mây biếc vẫn bị luật vô thường đào thải. Nhưng 
trái tim Mẹ vẫn bất diệt thường hằng. 
     Mẹ đội nón lá, mang tơi đọt đi chân đất trên sỏi đá chai lì, để dìu dắt con trên hành trình 

nhân thế. 
 
      

      Mẹ như đôi cánh loài chim 
     Bốn mùa bay lượn nỗi chìm gió sương 
     Mẹ lên núi, Mẹ xuống biển 
     Mẹ đi Bắc, Mẹ về Nam 
     Mẹ xuôi ngược trên phá Tan Giang 
     Buôn tạo bán tần nuôi bày con nhỏ 
     Ba ra khơi vô cạn rồng, rớ, dạ, câu 
     Mẹ một mình quần xăn ống bợ 
     Đêm gió Bấc về à ơ bên chiếc võng 
     Mắt Mẹ quần thâm, tim Mẹ quặn đau 
     Mẹ đã nhiều lần khóc 
     Mẹ khóc cho thân phận Mẹ 
     Người thân biệt xứ, cảnh nhà nát tan 
     Mẹ khóc cho quê hương 
     Chiến tranh bom đạn hận thù triền niêm 
     Khi đất nưỡc thống nhất thanh bình 
     Mẹ thêm một lần nữa ruột nát, gan tan 
     Con cháu Mẹ chia đàn rẻ đám 
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     Lìa xa Mẹ sống khắp năm châu 
     Đứa đi vào vùng sâu cải tạo 
     Mẹ không quản đường xa vạn dặm 
     Trèo đèo vượt suối, bới xách thăm nuôi 
     Đứa đi vùng kinh tế mới 
     Bụng đói nhoài, khoai sắn ngày hai buổi 
     Đứa tìm đường vượt biên vượt biển 
     Bất hạnh bỏ xác biển đông 
     Đứa đến được bờ tự do 
     Được cơm no áo ấm 
     Mặt áo gấm về làng 
     Miệng huynh hoang phách lối 
     Chẳng nghĩ gì đen dong doi 
     Và quê hương dân tộc 
     Vang me con thieu nhung ngay. 
     Trong vong tay me nghi say yen binh. 
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