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Có rất nhiều tiếng chỉ người mẹ: mẹ ruột, mẹ sinh, mẹ dưỡng, mẹ nuôi, mẹ vú, mẹ ghẻ(dì ghẻ), mẹ kế, mẹ vợ, mẹ chồng, 
mẹ đỡ đầu, mẹ bề trên...chưa kể đến những tiếng không chứa chữ mẹ như má, mệ, bu, u  và vài tiếng bắt nguồn từ nước 
khác được chuyển hoá thành VN như mom, măm, măng, me.  Đối với riêng tôi, từ trong tâm thức, luôn luôn hiện rõ 4 hình 
ảnh, tiếng gọi thiêng liêng và yêu quí...nhất.  
                    
*Ôi Mẹ ruột thân yêu nhất trên đời của con!  Con đã nằm trong lòng mẹ ngay từ trước khi ra đời. Con 
nghe tiếng ru à ơi của mẹ từ thuở nằm nôi. Tay mẹ đẩy vành nôi, miệng ru con ngủ. Giòng sữa ngọt 
ngào nuôi con đến khi biết đi đứng vững vàng. Cùng cha, mẹ tiếp tục trải qua bao nhọc nhằn gian 
khổ để nuôi dưỡng con đến tuổi trưởng thành, cho con được nên người như hiện tại. Ánh mắt dịu 
hiền của mẹ luôn luôn bảo vệ cuộc đời con. Hình ảnh mẹ mãi mãi ở bên con, trong tận cùng sâu 
thẳm trái tim. Nhưng rồi đường trần có hạn, mẹ đã phải ra đi vào lòng đất. Mẹ an giấc ngàn thu. 
 
* Mẹ hiền Quán-Thế-Âm đến với con từ khi mẹ ruột của con ra đi về miền vĩnh cửu. Đức mẹ từ bi 
luôn luôn muốn cứu giúp chúng sinh khỏi vòng khổ ải, trầm luân. Vòng tay nhân ái của mẹ thật bao 
la. Mẹ dẫn giắt con qua những chặng đường đời gai góc thiếu vắng người mẹ ruột thân yêu.  Rồi đây 
mẹ sẽ tiếp tục đưa con đi nốt quãng đường trần đến cõi bình yên, cho mãi tới thiên thu. 
 
*Hình ảnh Mẹ Maria hiện ra qua bản nhạc Ave Maria của Schubert đã làm trái tim con rung động, từ 
thời niên thiếu. Tỉếng vĩ cầm giéo giắt cùng thanh âm tuyệt vời của giàn nhạc đã đưa con trôi bềnh 
bồng trên bàu trời mênh mông bát ngát. Cùng Bồ-Tát-Quán-Thế-Âm, mẹ cũng luôn ở bên con. Với 
bàn tay dịu hiền, mẹ che chở đời con đi đến chỗ yên bình, thêm hương vị ngọt ngào của tình yêu 
thánh thiện. 
 
*Mẹ Việt Nam ơi!  Con nằm trong vòng ôm của mẹ từ lúc ra đời. Dáng mẹ gầy, cong cong hình chữ 
S.  Mẹ nằm dài trên ven biển Thái-Bình giào giạt sóng yêu thương. Nhìn trên bản đồ Tổ quốc: những 
chấm đen hải đảo Trường sa, cũng là một phần thân thể của mẹ, giống như những viên ngọc quí mà 
mẹ đã ấp ủ trong lòng giữ lại cho chúng con từ ngàn vạn năm xưa không thể nào để mất. Con đã lớn 
dần lên trong giòng nước đỏ Sông Hồng, giòng nước ngọt Cửu Long và giòng sông Hương thơ 
mộng. Rồi con bất đắc dĩ phải xa mẹ, ra đi tìm lẽ sống, để tìm tự do và hạnh phúc cho những ngày 
còn lại của đời mình. Nhưng từ hải ngoại xa xôi, suốt 38 năm dài, con vẫn mỏi mòn trông về đất mẹ 
Việt Nam. Ôi quê hương, mẹ Việt Nam ngàn đời yêu dấu. 
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