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Tản Mạn Ngày Của Mẹ 

 

Các bạn thân mến, 

Bạn và tôi, mỗi người chúng mình đều có một người mẹ. Tình yêu của 

mẹ thì bao la hơn biển cả, cao vời hơn những tầng mây, bề vững chắc 

chắn hơn những rặng núi, và bao la vô cùng vô tận hơn các đại 

dương….. Nếu bạn đã và vẫn còn đang cảm nghiệm được tình yêu, sự 

hy sinh và lòng tận tụy của mẹ, thì tôi xin cám ơn bạn và xin dâng lời tạ 

ơn Đất Trời cùng với bạn.  

Còn nếu bạn chưa cảm nghiệm thấy, hay đã quên, hay vẫn còn đang 

mơ hồ về tình yêu của mẹ thì xin mời bạn cùng đọc tiếp những lời chia 

sẻ của tôi. Tôi hy vọng bạn và tôi, chúng mình sẽ nhận ra tình yêu bao 

la, sự hy sinh vô điều kiện mà mẹ đã, đang và sẽ còn mãi mãi dành cho 

chúng mình.  

Chúng ta cũng thường nghe, khi nói về những tác phẩm văn học có đề 

tài liên quan đến mẹ, như thế này: “Thơ viết về mẹ bao giờ cũng đạt, 

nhạc viết về mẹ bao giờ cũng hay, tranh vẽ về mẹ bao giờ cũng tuyệt, 

cũng đẹp. Bởi hiển nhiên, mẹ là nguồn xúc cảm sâu xa, vô tận và 

nhiệm mầu nhất trong mọi nguồn sáng tạo.”  

Bạn thân mến, cha mẹ là người đã sinh dưỡng và dạy dỗ chúng mình. 

Cha mẹ là những bảo vật quý nhất trên đời mà Trời Đất, Ông Bà Tổ 

Tiên ban tặng cho chúng mình. Bạn và tôi, mỗi người chúng mình chỉ 

có một người MẸ duy nhất! Không ai có hai bà mẹ sanh ra mình cả. Vì 

thế, sống thảo hiếu với cha mẹ là bổn phận và là trách nhiệm của chúng 

mình. Hơn thế nữa, đó là giới răn của bất cứ tôn giáo nào mà mình 

đang theo. 

Nếu chúng mình sống thảo hiếu và tận tâm, tận tình phụng dưỡng cha 

mẹ thì bạn và tôi sẽ được hạnh phúc và vui vẻ ngay bây giờ và ngay 

trong hiện tại. “Kẻ làm con, hãy vâng lời và tôn kính cha mẹ theo tinh 

thần của Đạo đức huyết thống, vì đó là điều phải đạo“.  

Chu toàn bổn phận làm con trong gia đình, thảo hiếu với cha mẹ không 

phải chỉ là luật tự nhiên mà bạn và tôi phải tuân giữ nhưng nó còn là 

một giới luật, một bổn phận, một đòi hỏi bức thiết mà Đất Trời muốn 

chúng mình phải tuân giữ.  

Bạn thân mến, nếu mẹ của bạn còn sống thì bạn hãy làm một cái gì đó 
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thật tử tế, một hành động thật ý nghĩa trong ngày lễ Hiền Mẫu. Và 

trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời, xin bạn hãy cố gắng yêu 

thương, kính trọng và ra công phụng dưỡng mẹ và đừng bao giờ làm 

cho người phải buồn phiền và đau khổ vì bạn! Bởi vì nếu bạn không 

bắt lấy cơ hội này thì một ngày nào đó bạn sẽ phải ân hận và đau khổ 

vô cùng! Tôi cam đoan với bạn như vậy! 

Bạn hãy bắt đầu chứng tỏ bạn là người con hiếu thảo của mẹ từ hôm 

nay đi! Tình mẹ con có sức mạnh và công năng vượt qua các bức tường 

của thành kiến, định kiến và cho dù hoàn cảnh giữa hai mẹ con có thế 

nào đi nữa, Bạn vẫn không bao giờ chối cải được là mình là giọt máu 

của Mẹ mình. 

Còn kịp đấy! Đừng chần chờ, đừng ngần ngại nữa!  

Ba tôi đã khuất bóng hơn 30 năm nay rồi, đây là một mất mát to lớn 

trong cuộc đời của tôi. Nhưng với tôi, Ba vẫn còn đó, có mặt cho Mẹ 

và các con cháu. Cách trả hiếu cho Ba là tôi luôn tâm nguyện sống tử tế 

tiếp cho Ba, như lời Ba dặn dò khi tôi xa gia đinh. 

Khi nghe người bạn đạo chia sẻ khoảng đời hẩm hiu cay đắng của mình 

làm trẻ mồ côi, tôi thấy thương bạn mình vô hạn, nhưng cùng lúc ấy 

một niềm hạnh phúc bao trùm lên đời tôi vì cho đến bây giờ tôi vẫn còn 

có mẹ, còn được nhìn mẹ hằng ngày. Tôi thầm nói với bạn: „Má mình 

cũng như má bạn đó, mình mời bạn hưởng chung nhen!“ 

Mỗi khi nhớ má, tôi lại nhớ đến hình dáng của con cò mẹ, con cò mẹ 

với bộ lông trắng toát, thuần khiết, không nhuộm đốm và bao giờ cũng 

khẳng khiu, da bọc xương, lom khom bên bờ ruộng kiếm mồi cho 

con…Đó là hình ảnh mẹ của bạn và má của tôi. 

Có lần tôi mân mê bàn tay chai cứng với lớp da nhăn mà bâng khuâng 

nhớ đến đôi bàn tay mềm mại của Má khi về với Ba thời con gái. Tôi 

chưa bao giờ nghe tiếng Má than van hay oán trách  mà Má hay chớp 

chớp mắt rồi nói:“tay má chai để đổi lấy tay con mịn!“ 

Nghĩ lại, Má luôn cần cù, siêng năng, thức khuya dậy sớm, không hề 

quản ngại mưa nắng gió sương tảo tần vất vã lo lắng, nuôi nấng các 

con. Má lo nhiều lắm---lo mãi đến khi nhắm mắt lìa đời mới thôi. Thật 

đấy! Con cái dù đã 70 nhưng Má vẫn lo đằng đẵng cả cuộc đời mình.  

Xin trân quý, yêu thương, phụng dưỡng và báo hiếu cha mẹ bằng 

những việc làm thật cụ thể, đừng chỉ nói suông, đừng yêu bằng chót 

lưỡi đầu môi ! Không đúng đâu ! 

Một lời thôi! Chỉ có nơi Má tôi mới nếm và hưởng được một tình yêu 

chân thật  và mênh mông nhất mà không cần bất cứ một điều kiện nào. 
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Bởi vì: 

• Mẹ luôn luôn bảo bọc, mong muốn các con được hạnh phúc, an lành 

trong cuộc sống . 

• Mẹ sẵn sang hy sinh tất cả, chấp nhận mọi sự thiệt thòi, chịu đựng 

những đau khổ, tủi nhục chỉ vì hạnh phúc của các con mình. 

• Mẹ chấp nhận tất cả những khiếm khuyết, những tật xấu của các con 

với lòng tha thứ bao dung rộng lớn, luôn mở rộng vòng tay ôm ấp, nâng 

đỡ mỗi khi các con mình vấp ngã, cho các con mình một nơi chốn bình 

yên. Cánh cửa nhà Má luôn mở rộng cho các con 

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ 

Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”   (Chế Lan Viên) 

•Và suốt cả cuộc đời MẸ chỉ biết SỐNG VÀ HY SINH CHO CON, VÌ 

CON và VỚI CON. 

   „Cánh cò cõng nắng cõng mưa 

   Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương“ 

Vô Thường không cho phép người ta trẻ mãi, Má đã trên 90 , Thương 

Má ngập lòng, kể cả những nổi lo sợ mơ hồ cho một ngày nào đó 

không còn đủ duyên, Má sẽ bước qua dốc bên kia của cuộc đời. Nhưng 

đó là chuyện của ngày mai, lúc này, ngay lúc này, con chỉ muốn nói 

một điều thôi: „Con thương Má lắm!“ 

Tôi mời Má uống trà và hai má con chìm vào lời hát thật êm dịu do TS 

Thích Nhất Hạnh sáng tác (Bông Hồng Cài Áo)  

 

Ý thức rõ ràng là mình còn có Má bên cạnh, tôi đặt 

tay lên ngực trái để mân mê đóa hồng đỏ thắm, 

nếm hương vị ngọt ngào, lòng rộn ràng tri ân sung 

sướng….. 

Nhưng rồi lời bài hát bổng ngẹn ngào gieo vào tâm 

tưởng tôi một nổi sợ mơ hồ mà mỗi người con trên 

thế gian này đều không bao giờ muốn điều ấy xảy 

ra để bầu trời không phải thiếu ánh sao đêm! 

Ôi bình dị làm sao! Tình yêu thương của Má như những đóa hoa lung 

linh dưới tia nắng ấm của mặt trời, như bầu trời vằng vặc ánh sao đêm 

như "Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền. 
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Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại 

http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html [<=bấm vào] 
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Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên. Là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng 

sao,là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối  

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau. Là tiếng 

dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu,là vốn liếng yêu thương cho cuộc 

đời..." 

 

Hiên trúc – tháng 5.2020 

Bông Lục Bình 

http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html
http://www.vietnamanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.info/
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