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Ngày của Mẹ 
 

 

 

Các bạn thân mến, 

Đạo Phật có ngày Vu Lan, có mùa báo hiếu. Đạo Công Giáo có điều răn thứ tư dạy 

con cái phải thảo kính mẹ cha. Xã hội Tây Phương có Ngày Của Mẹ gọi là Mother’s 

Day. Thảo hiếu với cha mẹ, kính trọng đấng sinh thành là luật tự nhiên, là một 

chuyện rất bình thường mà những người con phải ghi tâm. Thế nhưng vẫn còn đâu 

đó những người con đang làm cho những bà mẹ phải đau khổ, sống trong buồn tủi, 

cô đơn và quạnh hiu.  

Không biết ở bên nhà thì sao, nhưng ở nước ngoài, Tôi đã gặp những người mẹ 

đang sống trong hiu quạnh, trong buồn tủi và chỉ ước ao được trở về quê xưa, sống 

bên luống rau ao cá...có lẽ họ không muốn là gánh nặng cho con cháu luôn tất bật 

với cơm áo gạo tiền trong cái xã hội quá ư là bận rộn, hay các cụ không muốn nghe 

hay thấy những cử chỉ không tốt của con, của dâu, rễ, thậm chí của các 

cháu...những múm ruột của mình đã một thời cưu mang và dưỡng dục. 

Mỗi người chúng ta đều có một người mẹ. Bài học đầu đời của chúng ta là tình yêu 

được khởi đầu bằng những giọt sữa ngọt ngào, tình mẹ bao la hơn biển cả, cao vời 

vợi hơn các tầng mây, vĩ đại và bao la vô cùng tận. Nếu đã cảm nghiệm được cái 

tình tuyệt vời đó, tôi xin bạn cùng tôi dâng lời vô vàn cảm ơn Đời đã cho chúng ta 

một người mẹ. Mà thật vậy, có lần tôi được nghe một văn sĩ phát biểu khi bình phẩm 

về những tác phẩm văn học liên quan đến Mẹ: „...Thơ viết về Mẹ bao giờ cũng đạt, 

nhạc viết về Mẹ bao giờ cũng hay, cũng đầy xúc cảm, tranh vẽ về Mẹ bao giờ của 

tuyệt, cũng đẹp. Bởi hiển nhiên, Mẹ là nguồn xúc cảm sâu xa, vô tận và nhiệm mầu, 

vi diệu nhất trong mọi nguồn sáng tạo, vì nó rất Người!“ 

Rõ ràng là như vậy, tình mẫu tử luôn vượt thời gian và không gian, luôn là nguồn 

cảm hứng không cùng tận, là những suy tư không bờ bến của các thi sĩ, văn sĩ và 

các nghệ sĩ. 

Xin ngồi thật yên, lắng lòng để thấy rỏ rằng: Mẹ chúng ta luôn siêng năng, cần cù, 

thức khuya dậy sớm, tần tảo nuôi nấng chúng ta khôn lớn nên người.Mẹ lo lắng 
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nhiều thứ lắm, lo mãi, dù cho chúng ta đã trưởng thành, nhưng dưới mắt mẹ, chúng 

ta vẫn là những đứa con bé bỏng, mong manh luôn cần được bảo bọc, chở che, 

nương tựa...lo hoài, lo cho chúng ta đến khi nhắm mắt lìa đời mới thôi. Thật vậy!. 

Mẹ mang hình ảnh của con cò trắng, thanh đạm, thuần nhất, không nhuộm đốm, bao 

giờ cũng khẳng khiu, da bọc xương, lom khom bên bờ ruộng, ven sông kiếm mồi cho 

con. Hình ảnh tiêu biểu của Bà Mẹ Việt nam. Một tình yêu chân thật và vĩ đại nhất: vì 

không ai ngoài Mẹ là người luôn nghĩ đến hạnh phúc của con, không ai ngoài Mẹ là 

người dám hy sinh tất cả, chịu đựng mọi thiệt thòi, kham khổ với tủi nhục chỉ vì hạnh 

phúc của con và cũng không ai ngoài Mẹ là người luôn chấp nhận những khiếm 

khuyết, tật xấu của con , để suốt cả cuộc đời chỉ biết sống hy sinh cho con, vì con và 

với con.  

Bạn sẽ lớn lên và trưởng thành theo thời gian, và thời gian cũng sẽ làm cho mẹ bạn 

già đi. Thời thanh xuân của bạn còn có những hẹn hò, dự tính, nhưng với mẹ thì 

chắc chắn là không !. Mắt mẹ sẽ không còn tinh anh, chân tay sẽ không còn nhanh 

nhẹn như xưa và sức lực cũng cạn dần. Hãy dành thời gian cho Mẹ khi còn có thể, 

cũng như Mẹ đã dành cả thanh xuân và sức khỏe của mình cho bạn. 

Các bạn thân mến, 

Tôi không dám dạy đời các bạn, nhưng tôi chỉ xin : Nếu mẹ của bạn còn sống, thì 

bạn nên làm một cái gì đó thật tốt, một hành động thật có ý nghĩa trong khả năng và 

hoàn cảnh cho phép của bạn, làm lúc nào cũng được, không cần phải đợi đến Ngày 

Của Mẹ như người đời quy định, với tôi, ngày nào ta còn thở thì ngày đó là Ngày 

Của Mẹ. Và trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời, hãy cố gắng yêu thương, 

kính trọng, phụng dưỡng, đừng làm cho Mẹ phải buồn phiền và lo lắng vì bạn. Hãy 

báo hiếu mẹ của bạn bằng những việc làm thật cụ thể, đừng chỉ nói xuông, đừng yêu 

bằng chót lưỡi đầu môi của bạn! Không xong đâu! Nếu không nắm lấy cơ hội này thì 

một ngày nào đó bạn sẽ phải đau khổ vô cùng. 

Nếu chẳng may mẹ của bạn đã khuất, xin bạn hãy mua một bó hoa thật tươi, thật 

đẹp, ra nghĩa trang, nơi mẹ an nghỉ, thắp cho người sinh ra mình một nén hương rồi 

thì thầm với Mẹ những lời thật ngọt ngào như thuỡ còn tấm bé. 

Vẫn còn kịp với hai tiếng MẸ ƠI! xin đừng chần chờ, ngần ngại nữa!  

Chúc bạn và Mẹ có những khoảnh khắc thật ý nghĩa, ấm áp và hạnh phúc bên nhau! 

Hiên trúc – 12.05.2019 

Bông Lục Bình 
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