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Ngày còn bé con cứ thắc mắc, tại sao trên đất nước này cái gì cũng mang dấu 

ấn sự tôn vinh người Mẹ. Dòng sông lớn nhất ở phía Bắc đất nước ta quen gọi sông 

Hồng cũng còn có tên khác là sông Cái. Con đường nào lớn gọi là “đường cái”. 

Thứ tiếng ta nói hàng ngày cũng gọi là tiếng “Mẹ đẻ”. 

Tổ Quốc thiêng liêng cũng được gọi với giọng tha thiết là “đất Mẹ”. Bài học 

đầu tiên con trẻ được học cũng là từ trường Mẫu giáo và do các cô bảo mẫu truyền 

dạy. Đến cái đũa lớn nhất để xới cơm ở quê mình cũng gọi là “đũa cái”, “đũa cả”. 

NHỚ LỜI MẸ DẶN 

Mẹ không được học chữ, vậy mà khi con học xa nhà, có một lần mẹ đã cố 

gắng viết cho con mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ run rẩy và to như trẻ con học 

mẫu giáo tập viết. Mẹ viết: “Mẹ ít học hơn con nên mẹ tin con hiểu đời nhiều 

hơn mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng con đi xa hãy nhớ: Ăn một miếng 

của người con tạc ân vào dạ; Học một chữ ở đời con xem nặng nhẹ bao nhiêu”. 

Lời dặn của mẹ đã làm con khóc. Và con tâm niệm điều đó suốt cả cuộc 

đời và nó đã trở thành lẽ sống của con. 

Hôm con phỏng vấn xin việc vào công ty của Nhật cùng với ba chục người 

khác. Con không giỏi vi tính và ngoại ngữ như họ, song người được lựa chọn 

lại là con. Mẹ có biết họ hỏi con câu gì không? Họ hỏi con câu nói nào và của ai 
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gây ấn tượng và có tác động mạnh đến cuộc sống của con, con đã nói lại lời mẹ 

dặn. 

Họ bảo: “Vi tính và ngoại ngữ cần, nhưng bạn có thể học trong vài tháng. 

Chúng tôi cần hợp tác với một người nặng lòng biết ơn và biết chắt lọc trong 

học hỏi”. Mẹ ơi, chính mẹ đã để phúc đức cho con! 

HAI VÙNG SÁNG TỐI 

Khi em trai con đưa bạn gái về ra mắt, con không ưng ý lắm. Mẹ im lặng 

không nói gì. Sau hôm gặp mẹ cô ấy, mẹ nhận xét: Mẹ cô ấy hiền hậu, phúc 

đức lắm. Người mẹ như thế chắc chắn cô con gái sẽ là đứa con ngoan, dâu 

hiền. 

Mẹ đã không lầm. Hôm mẹ chồng tương lai của con sang chơi với mẹ, cụ 

cũng nhận xét về con y như thế. Hoá ra nhiều người nhìn nết mẹ mà đoán tính 

cách của con. 

Năm trước con đọc báo thấy có chuyện một cô gái đang tâm đẩy con 

chồng xuống sông Hồng. Một thời gian sau thấy có bà dì ghẻ bắt con chồng tự 

khâu miệng mình lại. Con nhận xét rằng phụ nữ nhiều người ác quá. Mẹ lại 

bảo “phúc đức tại mẫu, những người như thế rồi lại ác giả ác báo thôi”. 

Mẹ nói với con rằng những người ác chỉ là số ít, đừng vì thế mà vơ đũa cả 

nắm. Mẹ chỉ cho con thấy bao nhiêu người mẹ đã hy sinh hết lòng vì con, 

không ít người phụ nữ đã nhận nuôi hàng mấy chục trẻ mồ côi mặc dù bản 

thân mình còn khó khăn, vất vả. Trong đời có hai vùng sáng tối, mẹ bảo con 

nhìn ánh sáng mà đi! 

BÀI HỌC LÀM GƯƠNG 

Thấy con phàn nàn về sự chểnh mảng học tập của các cháu, mẹ bảo: “Con 

nhắc các cháu đi học bài, mà vợ chồng con cứ ngồi xem vô tuyến. Con chê các 

cháu lười học tiếng Anh mà bản thân con là cán bộ cũng không thông tỏ ngoại 

ngữ thì dạy bảo chúng nó thế nào?”. 

Ngẫm kĩ lời mẹ nói, con đã quyết định đi học lớp tiếng Anh buổi tối cùng 

cháu. Tối về mẹ con trao đổi bài rôm rả. Đúng như mẹ nói, khi thấy cả bố và 

mẹ đều miệt mài làm việc, các cháu cũng tự động lấy sách ra làm bài. 
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Đến nay chúng con rất yên tâm về việc học hành của các cháu. Sao có mỗi 

bài học đơn giản rằng “muốn con chăm thì mẹ phải siêng, muốn con hiền thì 

mẹ phải thảo” mà con không nhớ, phải để mẹ nhắc nhở! 

Mẹ nghèo không có tiền bạc cho con, nhưng mẹ đã cho con hiểu giá trị của 

sự tần tảo, lòng bao dung, đức hy sinh. Mẹ không đi học, nhưng mẹ dạy con 

biết sống đúng mực, trọng ân tình. 

Cuộc đời con lúc nào cũng có mẹ ở bên. Con có cuộc sống hạnh phúc hôm 

nay là do bàn tay mẹ tạo dựng. Đến bây giờ con đã hiểu rằng công sinh thành 

dưỡng dục do cả mẹ cả cha chung sức, nhưng không phải vô tình người ta mới 

chỉ phong danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trong nhạc, trong thơ, 

nơi đâu cũng thấy vang lên những “Huyền Thoại Mẹ”, “Tình mẹ”, “Lòng 

mẹ”… 

 

Đinh Thủy 

 

LỜI BÌNH: 

“Mẹ” là đề tài muôn thuở - văn chương không nói hết được những 

câu chuyện về tình Mẹ - dù loài người hay loài vật, tình mẫu tử vẫn là tình 

cảm thiêng liêng nhất của muôn loài, được trân trọng nhất. 

Mỗi khi làm điều gì hãy nghĩ: Ta làm điều này có đem xấu hổ đến cho 

cha mẹ ta không? Chúng ta sẽ tránh được rất nhiều lỗi lầm, sa ngã. 

Người tu hành vì muốn cứu độ cho cha mẹ nhiều đời mà cố gắng tinh 

tấn nỗ lực, vượt mọi khó khăn thử thách. Hiếu không phải chỉ là phụng sự, 

hầu hạ một bên. Mà còn có ý nghĩa cao quý nhất, chính là hướng cho cha 

mẹ biết quy y Tam Bảo, gieo phước điền, tránh việc ác. Để cha mẹ an vui 

trong hiện đời và cả mai sau. Tự thân giải thoát để có khả năng cứu vớt 

cha mẹ ra khỏi biển trầm luân. Phật gọi đó là đại hiếu. 


