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Mẹ không riêng để chỉ một người đàn bà đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta đời sống mà còn là những gì cao 
cả thiêng liêng mà thơ, văn, sách báo phim ảnh… không thể nào diễn tả cho đầy đủ ý nghĩa. 
 

Mẹ là tình cảm dạt dào, là sự hy sinh vô bờ bến cho các con qua bao ngày tháng.  Con 
có thể quên đi thù hận, ân huệ, hạnh phúc, bất hạnh, đói khát… của cuộc đời; nhưng 
con không thể quên Mẹ.  Bởi vì Mẹ là biểu tượng của gia đình, của tổ tiên giòng họ, 
của lịch sử, của dân tộc… là tất cả những gì quý giá nhất của con. 
Mẹ là sự kiên nhẫn, là bài học của sự chịu đựng, của sự hy sinh. 
Mẹ là nguồn an ủi khi con thất vọng, là sự nâng đỡ khi con vấp ngã, thất bại. 
Mẹ luôn luôn xứng đáng là người được tôn trọng và biết ơn không phải chỉ trong ngày 
“Mother's Day” mà cả 365 ngày một năm. 
 
Con không hiểu tại sao Mẹ lại có nhiều nghị lực và tài quán xuyến để làm tất cả các vai 
trò, các công việc to tát cùng một lúc: Mẹ là vú em, là đầu bếp, là thầy giáo, là bác sĩ, là 

y tá, là cố vấn, là tài xế, là lao công dọn dẹp…  Con chỉ cố gắng làm một công việc của Mẹ mà cũng cũng 
không xong?  Mẹ chẳng những đã làm trọn bổn phận mà còn thu xếp được thời giờ để chơi đùa với con?  
Ngay cả khi còn cần có sự giúp đỡ của Mẹ, con chỉ gọi là có Mẹ đến bên cạnh ngay lập tức!!! 
 
Hôm nay, con đã lớn khôn rồi, có gia đình, có con cái, con nhìn lại thời thơ ấu thì con mới và hiểu được 
công lao, sự tận tụy hy sinh, tình thương bao la và… nước mắt của Mẹ;  Con mới thấy rõ hình dáng bộ óc, 
trái tim, ý chí và tâm hồn… mà Mẹ đem ra hết để cho con trong những ngày tháng con lớn lên một cách vô 
tình.   Mẹ đã cho con sức mạnh, sự bảo vệ cho đến khi con thực sự bước vào cuộc đời thật của con. Mẹ luôn 
luôn sẵn sàng thức trắng đêm đứng chờ con trước cửa để xoa dịu vết đau hay lau khô nước mắt của con khi 
cuộc đời đối xử không tốt đẹp với con của Mẹ. 
 
Không có Mẹ, thì hiển nhiên không có con.  Tình thương, sự săn sóc và hướng dẫn của Mẹ đã làm cho con 
thành một người như ngày hôm nay.  Không có Mẹ, con đã đi lạc đường, đã đi dọ dẫm không mục đích giữa 
cuộc đời đầy cạm bẫy…  Mẹ đã chỉ cho con con đường phải đi tới.  Không có Mẹ, trước mặt con chỉ là một 
khoảng không vô nghĩa; dù có cố gắng, con cũng không dễ gì tìm thấy hạnh phúc và sự bình yên. 
 
Đôi khi con gặp sự khó khăn, con nhìn lại hình ảnh Mẹ, con thấy có sự nhiệm mầu, sự an ủi, sự khuyến 
khích, sự tha thứ, sự khôn ngoan, sự can đảm …  Những lúc có Mẹ còn sống ở ngay bên cạnh mà con vẫn cứ 
vô tâm không biết giá trị của một món quà vô giá thượng đế đã ban cho…  Hôm nay không có mẹ, nhưng 
con vẫn biết là tình thương và sự che chở của Mẹ vẫn theo chân con cho đến hết con đường… 
Con không muốn có người Mẹ nào khác hơn là Mẹ của con. 
Cám ơn Mẹ. 
Cám ơn sư nhiệm mầu. 
Cám ơn ngàn lần… 
Mẹ mãi mãi là người Mẹ mà con vẫn hằng mong ước. 
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