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MẸ, NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI

Trần Mỹ Duyệt

Viết về mẹ, tôi muốn nhìn mẹ bằng cái nhìn tuổi thơ, với những câu nói ngớ ngẩn, những
nhận xét ngu ngơ nhưng dễ thương về mẹ. Những câu nói mà có lẽ mẹ cho đến tuổi già
vẫn nhớ, vẫn lập lại như những kỷ niệm khó quên khi con còn thơ bé. Ký ức tuổi thơ của
tôi cũng đã ghi nhận được một số "danh ngôn" về mẹ của các đấng "con nít". Những câu
nói ngây thơ mà dễ thương mỗi khi tôi nghĩ về mẹ mình.

"Mẹ là người mà mỗi lần em làm gì lỗi thì em thấy Đức Chúa Trời đứng ở trước mặt".

"Mẹ là người có quả tim to và cái miệng cũng to. Mẹ thương em, nhưng cũng la em dữ lắm."

"Mẹ là người mà bao giờ cãi nhau bố em cũng phải xin lỗi dù sai hay đúng."

"Mẹ là người ăn chay trường, nhưng có một thứ mẹ không thể ăn chay là nói, la, và cằn nhằn!"

"Mẹ em có cái mặt đẹp nhưng tại sao cứ phải bôi phấn, bây giờ em mới biết là mỗi lần giận em,
trông mặt mẹ xấu lắm."

Nhưng những nhận xét ngân thơ về mẹ đã bắt đầu thay đổi theo tháng năm. Cũng vẫn những
nét dễ thương, dễ yêu, dễ mến ấy giờ đây đã đi sâu vào từng hơi thở, từng nhịp đập của con
tim, thấm đậm vào từng miếng cơm, manh áo, và giấc ngủ của con. Để nói về mẹ một cách vừa
thơ mộng, vừa hồn nhiên, và cũng vừa chan hòa, dạt dào tình thương có lẽ là những diễn tả của
Y Vân qua nhạc phẩm Lòng Mẹ:
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Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì ràọ,
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu,
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ,
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ,
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.

Thương con thao thức bao đêm trường,
Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao,
Thương con khuya sớm bao tháng ngàỵ,
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.

Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền,
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền,
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm,
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên................

Những lời hát mượt mà ấy mỗi khi cất lên đều khơi lại trong tôi hình ảnh của người mẹ
hiền mà tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại trên cõi đời này nữa. Mỗi lần nhìn vào tấm hình mẹ
trên bàn làm việc, tôi vẫn bồi hồi và cảm thấy xao xuyến. Những lúc ấy, tôi chợt nhận ra
mình đã mồ côi mẹ!

Thượng Đế đã ghi khắc vào lòng người mẹ một tình yêu không bao giờ mờ phai đối với
con mình. Và đó cũng là lý do Ngài bảo con cái phải thảo kính cha mẹ: "Hãy thảo kính
cha mẹ ngươi." (Xuất Hành 20:12) Trong văn hóa Việt Nam, tình yêu cha mẹ được so
ngang với trời biển:

"Công cha như núi Thái Sơn,
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Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".

Nhân ngày Hiền Mẫu, xin thắp nén hương lòng nhớ về mẹ hiền của con, và những người
mẹ còn sống hay đã qua đời. Vì mẹ chính là:

"Người yêu con cho đến khi con nhắm mắt lìa đời".

Và:

"Tình yêu người cha chỉ được nhận ra sau khi ta đã làm cha. Tình yêu người mẹ được
nhận biết ngay sau khi ta vừa sinh ra."

(Theo Beautiful Quotes Group.)

Ngày Hiền Mẫu, 13 tháng 5 năm 2018.

--------------------------
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