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Lễ Vu Lan đã sắp đến, mọi người đang chuẩn bị cho 
ngày lễ tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dÜ«ng døc, 
có người may mắn được cài lên trên áo một cành hoa 
hồng đỏ, một số khác cài hoa hồng trắng, nhưng ai cÛng 
đều có mẹ, phải không mẹ?  Không khí nhà chùa ngày 
lÍ Báo Hi‰u sẽ trª nên nhộn nhịp, rộn ràng, những tà áo 
dài phấp phới bay trong gió, những mái tóc rũ xuống 
thÜ§t tha đi bên cạnh song thân hoặc bạn bè thân quyến. 
Còn con gái của mẹ thì xa mË ngàn trùng và hôm nay đã 
xuất gia, nhưng tÃt cä lòng hiếu kính con đã dành trọn 
gửi về cho mẹ trong mùa Vu Lan. 

Nuôi con cho được vuông tròn 
MË lo dÀu dÅy, xÜÖng mòn gÓi công. 

Chúng bạn con bảo con là đa sầu đa cảm; sống trong thế 
kỷ 21, xã hội Tây Phương này rồi mà suốt ngày còn ca 
dao với tục ngữ, tuổi trẻ thì phải thực tế, pop, disco, 
whisky, và những bản nhạc tình yêu nồng cháy…Bạn 
bè càng chê con quê mùa cục mịch, con càng nhớ mẹ 
nhiều hơn, vì con biết, tình thương của mẹ dành cho con 
là một tình thương cao cả, mẹ đã lam lũ cả đời, chắt chiu 
tài chánh để lo cho con ăn học, làm sao con nỡ phụ tấm 
thâm tình mà mẹ đã dành trọn cho con. Con cảm được 
mồ hôi nước mắt của mẹ đã tuôn xuống không ngừng 
để xây đắp tương lai cho con. Tuy mẹ không thể bên 
cạnh con, nhưng lúc nào mẹ cũng trông tin con, lo lắng 
cho con trăm bề. Tình thương đó vượt hẳn không gian 
và thời gian phải không mẹ?  

“…„u ơ… dí dầu cầu dáng đóng đinh,  
cầu tre… lắc lẻo… gập ghềnh… khó đi,  

khó đi… mẹ dắt, con đi  
con đi, trường học… mẹ đi, trường đời…” 

Tiếng ru của mẹ ngày nào như vẫn còn văng vẳng bên 
tai, nó nung nấu ý chí vươn lên trong m†i hoàn cảnh 
sống xa mẹ, xa gia đình. MË Öi ! Con nh§ mË nhiŠu l¡m, 
mË có bi‰t không ?  

Chỉ những dòng chữ ngắn ngủi này thôi mà con vẫn 
không thể nói lên thành lời, chưa một lần trong đời con 

nói tiếng yêu thương với mẹ. Có lẽ, những tiếng nói đó 
chỉ núp vào một góc nào đó trong trái tim con. Hằng 
ngày, nhìn thấy hình ảnh mẹ bôn ba lam lũ cho từng 
miếng cơm manh áo, con phải lo đỡ đần phụ giúp công 
viŒc thì thời giờ đâu mà nói lời thương yêu với mẹ. Nào 
ngờ đâu, những khoảng khắc bận rộn bên mË đó chính 
là cái kỷ niệm tình mÅu tº thiêng liêng ÇËp nhÃt trong 
Ç©i con. 

Thấm thoát đã hơn năm năm dài xa xứ, hôm nay, con 
gái của mẹ đã trưởng thành hơn trước, nhưng chưa một 
lần con tâm tình thố lộ với mẹ về những cái thành công 
của con, cũng như những gian truân cay đắng mà con 
nếm phải trong những ngày tháng xa mẹ, xa mái ấm gia 
đình. Con không muốn mẹ buồn, lo lắng cho con, để rồi 
tóc mẹ thêm sợi bạc, mái đầu xanh con đâu dám phụ 
lòng.  

Ngoài trời, màn đêm vẫn còn bao trùm phủ khắp không 
gian, gió nhè nhẹ thổi với cái buốt giá của tiết trời mùa 
đông. Bên xứ này, không có tiếng gà gáy sáng tinh mai 
như ở quê nhà mình, mà chỉ có một ánh trăng ngà treo 
lơ lửng giữa khoäng không trung, đang cố tìm về nơi 
quê hương của nó và hình ảnh một người mẹ thân 
thương Çang Än hiŒn trong con… Có xa mẹ, thì con mới 
ý thức về tình thương của mË, và thÃu n°i s¿ thiŒt thòi 
khi thi‰u mË. 

Được sinh ra làm người, được lớn lên trong dòng sữa 
ngọt ngào của mẹ, con cảm thấy mình rất là hạnh phúc. 
Ngày nay, gặp được Phật pháp, con cảm thấy mình 
được hạnh phúc hơn, mẹ à. Con biết, rồi mẹ sẽ buồn khi 
nghĩ đến đứa con đã bỏ mẹ đi tu, đã rủ bỏ cuộc đời son 
trẻ, không màn công danh sự nghiệp và chồng con phải 
không mẹ! Nhưng mẹ ơi, nếu con theo đường đời, rồi 
mẹ sẽ mất con vì con đã cất bước theo người con 
thương phäi không mË? Khi đó con sẽ không có t¿ do, 
cuộc đời của con phäi lệ thuộc vào người ta, rÒi sẽ bận 
rộn, gian truân trong cu¶c sống gia đình, tình yêu rồi sẽ 
nhạt dần theo năm tháng, làm sao tránh khỏi những cuộc 
bất đồng cãi giả, nào tiền bạc, nào con cái…Cả cuộc đời 
của mẹ đã thấm nhiều gian truân mà chính con là nhân 
chứng của mẹ. Con biết mẹ muốn con không phải đi 
vào con đường cũ của mẹ, phải không mẹ? Con vẫn còn 
nhớ, mẹ thường bảo: “tiền là phù dù, tình yêu là hư ảo”. 
Gần đây, con đã có dịp đọc qua quyển sách của Thầy 
Nhất Hạnh: “Không có hạnh phúc chân chính nào 
không được thiết lập trên tự do. Nếu không thực sự có tự 
do thì không thực sự có hạnh phúc.”  

Mẹ ơi, mẹ đã cho con đi học vì tương lai của con, mẹ kỳ 
vọng ở con và hằng đêm vẫn thao thức trông tin con. Có 

1 trang 
2005 



người mẹ nào không nhớ thương con bao giờ, mà chỉ có 
những đứa con không thÜÖng nh§ mË, m§i chạy đua 
theo danh vọng tiền tài, những trò chơi xa hoa trụy lạc 
của cuộc đời để rồi đánh mất chính mình. Có phải, đó là 
những điều mà mẹ hằng băn khoăn lo sợ khi quyết định 
cho con xa nhà phải không mẹ? Tuy là những lời nói đó 
không thành lời, nhưng con cảm nhận được ánh mắt của 
mẹ, mẹ à. Không có mẹ bên cạnh con, con cảm thấy 
mình bị lạc loài như chú chim con xa đàn, nhưng con 
phải cố gắng sống cho sâu sắc để nhận diện và tránh 
ÇÜ®c những cåm bÄy của cuộc đời, để rồi con vẫn là con 
của mẹ, phải không mẹ? 

Mẹ ơi, Çi xuÃt gia, không có nghĩa là tình mẫu tử phân 
ly. Con nghĩ, trong đời có đạo, trong đạo có đời, đời và 
đạo luôn song hành tồn tại với nhau. “Ðời không đạo 
đời vô liêm sĩ, đạo không đời biết chỉ cho ai” Tu là trao 
dồi sửa đổi, làm cho tốt hơn, đẹp hơn trong cuộc sống. 
Hiện tại, con đã và đang tu tập dùng phương pháp quán 
chiếu Ç‹ soi rọi bản thân mình, nhất là trong những thời 
gian rãnh rỗi. Trước kia, con thường hay hờn trách số 
phận mình sao quá hẫm hiu và đau khổ, chán Ç©i, Çôi 
lúc con muÓn “quÆy” nhất là khi con nghĩ đến không có 
mái ấm gia đình, con không có điểm tựa, con rất buồn 
cha, con đã cắt đứt truyền thông giữa tình phụ tử và 
dành trọn tình thương cho mẹ. Mẹ là một người phụ nữ 
có bản lĩnh, kiên cường Çày ấn tượng đối với con. Mặc 
dầu vậy, con vẫn mang một khối u buồn, ẩn uất trong 
lòng, đầy mặc cảm với bạn bè. Chính những điều đó, nó 
đã tạo cho con g¥p khó khăn rất lớn trong sự hòa nhập 
vào xã hội mới, nhất là trong học đường.  

Bây giờ con đã xuất gia, có cơ hội nghĩ lại, con cảm thấy 
thương mẹ nhiều hơn, và hối hận đối với cha. Muôn 
viŒc ÇŠu do tâm mË à, tâm giác ngộ chính là tâm hiểu và 
thương, khi ta hiểu được gốc rễ của vấn đề, thì đương 
nhiên sự cảm thông và tình thương sẽ phát khởi. Mẹ biết 
không, khi con tu, con cần phải ăn chay, niệm Phật, ngÒi 
thiŠn tụng kinh vì đó là những chất liệu để nuôi dưỡng 
tâm giác ngộ của con, còn nếu tâm giác ngộ không có 
thì tất cả những việc làm đó chỉ giống như một cái máy 
vậy thôi! Còn Phật ở đây không phải là một đấng thần 
linh tối thượng xa vời, mà Phật cũng chính là ở trong ta 
chứ không ở đâu xa, mẹ à. Trong tâm mẹ có Phật, trong 
tâm con có Phật, trong tâm mọi người đều có Phật. Phật 
là sự tỉnh thức, là tình thương và sự hiểu biết, là sự hạnh 
phúc an lành trong tâm ta mà Ngài Tuệ Trung Thượng 
Sĩ có bài kệ rằng: 

“Di Đà vốn thật pháp thân ta 
Nam Bắc Đông Tây khắp chói lòa 
Trăng thu ngự giữa trời cao rộng 

Đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa.” 

Phật vốn ở thân ta, là ánh sáng, là vô lượng quang, 
không bị ngăn cách bởi không gian và thời gian. Ánh 
sáng quang minh đó có mặt khắp Nam Bắc Đông Tây, 
bây gi© và ª Çây, chứ không riêng gì cõi Tây Phương 
Cực Lạc đâu mẹ à, vì ánh sáng đó cũng giống như mặt 
trăng chiếu soi khắp biển rộng một cách vô tư, không 
phân biệt địa dư và đối tượng. 

Hướng về Phật cũng có nghĩa là trở về với sự tỉnh thức 
chính mình, biết mình là ai, biết mình đang làm gì, đang 
nghĩ gì, sự sống là phải quán chiếu bản thân mình, tức là 
sống trong ý thức mà nhà Phật gọi là  “chánh niệm”. 
Với chánh niệm, ta có thể nhận diện được tâm ý hằng 
ngày của ta, từ suy nghĩ, rồi lời nói, tới hành động. Có 
chánh niệm là có ánh sáng soi chiếu trong tâm ta, nhận 
diện những thói quen lâu đời còn gọi là tập khí, hay 
nghiệp chÜ§ng. Năng lượng chánh niệm giống như 
næng lÜ®ng ánh nắng mặt trời giúp cho cây cỏ đâm chồi 
nẩy lộc khi tiết trời sang xuân. Cũng như năng lượng 
chánh niệm giúp cho chúng ta nhận diện và chuyển hóa 
những nội kết, những gốc rễ của cơn giận, lo lắng và sợ 
hãi mà nó tiềm ẩn trong tâm thức của chúng ta lâu đời 
lâu kiếp. Từ đó, nó hóa giải những khổ đau, đem lại sự 
lợi lạc, tự do trong niềm vui và hạnh phúc. 

Trong quyển Nẻo Về của Ý, Thầy Nhất Hạnh đã dùng 
hình ảnh con khỉ tượng trưng cho tâm ý ở trong ta. Nẻo 
về của ý có nghĩa là những nẻo đường mà “ý” đi, mà 
“ý” thì như một con khỉ leo trèo suốt ngày, chuyền từ 
cành này sang cành khác. Ý có thể đưa ta đến một thế 
giới rất u mê, đầy sợ hãi và đau khổ, và chỉ có ánh sáng 
chánh niệm mới có thể giúp soi sáng nẻo về cho những 
tâm ý đó. Khi chúng ta biết nuôi dưỡng những tâm ý 
thanh tịnh và an lạc thì ngôn ngữ và hành động sẽ biểu 
lộ được niềm an lạc và thanh tịnh đó. Trong bản thân 
mỗi người, ai cũng có hạt giống của niềm vui và hạnh 
phúc, hạt giống sẽ không thể nẩy mầm và phát triển tốt 
nếu không được tưới tẫm chăm lo chu đáo. Trong Kinh 
Tương Ưng Bộ có câu : “Khi ta hiểu được nguồn gốc 
cơn giận, đã phát sinh nơi người, tâm ta sẽ được thanh 
tịnh, an lành và thảnh thơi”. Có thể mẹ đã giận ba con 
nhiều lắm, cũng như con ngày trước đã không nói 
chuyện với ông, như thế là cả ba người đều đau khổ, 
sống trong sự giận hờn, phiền muộn và lo lắng thôi mẹ 
à. Xét lại nguồn gốc của cơn giận là như thế đó, mẹ con 
mình lúc đó đã ích kỷ quá nhiều, vì muốn cha chỉ biết 
gia đình thôi. 

Hôm nay, được biết Phật pháp, được học, được tu, con 
đã trưởng thành hơn trong cách tư duy của mình, cũng 
như con đã làm một cuộc cách mạng tư tưởng cho chính 
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mình, vậy đó là tu mẹ à. Khổ đau thì nơi đâu cũng có 
phải không mẹ, nhưng cái khác đối với người biết tu là 
sự quán chiếu sâu sắc của vấn đề, để rồi hóa giải được tự 
do. Có tự do tức là có không gian. Có không gian thì 
sống mới có an lạc và thảnh thơi. Con người sống không 
có an lạc và thảnh thơi thì người đó chỉ sống trong dòng 
tâm tối, đời đời sẽ triền miên đau khổ.  

Tự do là thấy được những cám dỗ đang xảy ra mà mình 
không vướng mắc, nhận diện được những sự thèm khát 
đam mê. Tự do có được khi con người ta sống có chánh 
niệm, vì chánh niệm chính là ngọn đèn soi chiếu cho 
không gian, dẫn đến con đường giải thoát khỏi biển khổ 
trầm luân. Chánh niệm thì cũng như bất cứ một sinh vật 
nào khác, cần phải được nuôi dưỡng, mẹ à. Tham gia 
vào cuộc sống Tăng Đoàn cũng như nuôi dưỡng chánh 
niệm bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào vậy. Con gái mẹ 
hôm nay khoát áo nâu sòng giải thoát, phủi bỏ mái đầu 
xanh, quay về nương tựa tam bảo, nhưng không có 
nghĩa rằng con rời xa mẹ mãi mãi, ngược lại, con luôn 
luôn có mặt bên mẹ mà không lệ thuộc vào ai, phải 
không mẹ? Thân con nay may mắn được cống hiến cho 
đạo, cho gia đình và đền đáp công sanh sanh dưỡng dục 
mà cha mẹ đã cưu mang. Rồi mẹ sẽ thấy con thành công 
hơn hẳn những bạn gái khác, mẹ à.  

Mấy dòng ngắn ngủi cô đọng nỗi lòng, con mong mẹ sẽ 
hiểu con nhiều hơn để rồi từ đó tình thương mẹ dành 
cho con sẽ trang trải rộng khắp. Chỉ có tình thương mới 
có cảm thông, và giải tỏa những ý nghĩ thông thường 
cho rằng đi tu là hết, là tiêu c¿c buồn chán hay thất bại 
trên đường đời. Có thể lúc đầu, nước mắt mẹ sẽ rơi khi 
nhìn thấy hình ảnh đứa con trÈ ngày nào, nay trong cu¶c 
sÓng Çåm båc nâu sòng, nhưng rồi ngày mai, mẹ sẽ 
được nhìn thấy lÓi Çi qua con có những bước chân vững 
chãi, mẹ sẽ cảm được nét đẹp chân thật hiện ra ở nơi 
con. Con gái của mẹ vẫn còn đó, và luôn ở bên mẹ hơn 
bao giờ hết. Con tin rằng có một ngày nào Çó, mẹ của 
con cũng sẽ cảm được những bước chân kỳ diŒu và 
ÇÒng ÇiŒu cùng con sau những th©i gian bôn ba cho s¿ 
sÓng. 

Tú Nghiêm 
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