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B�n thân m�n, 

Hôm nay �ã là tháng B�y Âm L�ch, tháng c�a s� tích Ng�u Lang - Ch�c N� v	i nh�ng 
tr
n “m�a ngâu” t�m tã n�i bong bóng n�	c và cng là mùa Báo Hi�u v	i s� tích M�c Ki�n Liên  
nên cng là d�p xá t�i vong nhân.  Ngày r�m tháng B�y là ��i L� Vu Lan, là ngày c�a M�, cng 
gi�ng nh� “Mother’s Day” c�a ng��i M� v
y. 

Tôi còn nh	 mùa Vu Lan ��u tiên mà tôi có d�p tham d� cách �ây h�n 30 n�m là lúc tôi 
�i chùa D��c S� v	i ba m� tôi.  Chùa D��c S� là m�t ngôi chùa khang trang, thanh t�nh c�a các 
s� cô n�m trên ���ng Lê Quang ��nh  t� ch� Bà Chi�u �i Gò V�p.  D�o �ó, Chùa D��c S� t� 
ch�c ��i L� Vu Lan r�t l	n.  Ngay hai bên c�ng chính là hai hàng Ph
t t  cung nghinh khách 
th
p ph��ng vi�ng chùa d� l�.   M�t s� ki!n b�t ng� mà l�n ��u tiên tôi ���c bi�t là khi m�t cô 
thanh niên Ph
t t  ��n tr�	c m"t ba m� tôi mà h#i: 

• Th�a ông bà, xin phép ���c h#i ông bà có còn thân m$u không? 

C� ba l$n m� tôi ��u bùi ngùi �áp: 

• Không, cô �. 

Th� là cô �y l�y hai �óa hoa h%ng tr&ng t� trong l'n hoa xách bên hông ra �� cài lên bên 
trái ng�c áo c�a ba và m� tôi, kèm theo m�t l�i nói th
t tr�m bu%n: 

• Xin chia bu%n v	i ông bà �ã không còn di�m phúc có ���c M� s�ng bên mình 
nên tôi xin t"ng ông bà �óa h%ng tr&ng này �� nh	 M�. 

Nghe ��n �ó, m� tôi �ã b
t khóc, �ôi m&t c�a ba tôi cng �# hoe và r�ng r�ng t�ng gi(t 
n�	c m&t.  Trong khi �ó, cô Ph
t t  ��n bên tôi và l�i g&n trên ng�c áo tôi m�t bông h%ng �# 
th&m nên tôi ng�c nhiên ng�	c m&t nhìn cô �y d( h#i.  Cô m)m c��i, n� c��i th
t �ôn h
u, r%i 
kh* nói v	i tôi: 

• Em �, ch� m�ng cho em b�ng m�t �óa hoa h%ng �# th&m vì em còn có M�.  Hãy 
quý yêu và kính tr(ng ba m� c�a em nhé.  �ó là gia tài vô giá mà em may m&n có ���c và 
hãy bi�t quý di�m phúc này, em nhé. 

Lúc �y, tôi m	i hi�u vì sao quanh tôi có nhi�u ng��i c��i nói tíu tít khi trên ng�c áo còn 
có m�t bông h%ng �# th&m; trong khi �y, r�i rác quanh chùa l�i có nhi�u ng��i khóc thút thít, 
m&t �# hoe vì trên ng�c áo h( ch+ còn m�t �óa h%ng tr&ng côi cút.  H( không có may m&n còn có 
M� nh� tôi nên h( khóc, h( nh	, h( ti�c nu�i nh� ba m� tôi v
y.   D$u r�ng gi(t n�	c m&t l�n 
xu�ng cng không giúp m� c�a h( s�ng l�i ���c �� h( còn có d�p báo hi�u nh�ng có l* nh�ng 
gi(t n�	c m&t giúp h( nguôi ngoai ph�n nào n,i �au khi m�t M�, n,i nh	 M�, nh	 l�i nh�ng 
ngày còn có M�, nh�ng lúc s�ng bên M� mà không bi�t quý tr(ng, nâng niu di�m phúc to l	n �y, 
�� r%i khi không còn may m&n �ó n�a thì h( m	i b�ng t+nh, ch�t hi�u ra, ch�t bi�t ���c nên h( 
òa khóc và ân h
n v	i nh�ng thi�u sót, l,i l�m c�a h( ��i v	i m� lúc sinh th�i. 
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B�n �, 

Th� hôm nay tôi vi�t g i b�n là mu�n nh&c nh- b�n r�ng ng��i Vi!t Nam chúng ta cng 
có Ngày c�a M�, cng có d�p báo hi�u v	i ông bà, cha m�; �ó cng là truy�n th�ng ��o ��c & 
v�n hóa t�t ��p c�a dân t�c chúng ta.  Tôi xin b�n hãy cùng tôi �(c l�i quy�n sách nh# “Bông 
H%ng Cài Áo” c�a Nh�t H�nh, m�t trong nh�ng quy�n sách hay nh�t mà tôi có d�p �(c �i �(c l�i 
nhi�u l�n b-i Nh�t H�nh �ã vi�t v� M�, �ã khuyên tôi bi�t quý yêu và kính tr(ng M�, bi�t trân 
tr(ng gìn gi� báu v
t quý giá nh�t c�a m�t ��i ng��i:  M� c�a chúng ta.  Th�c ra, sách nào nói 
v� M� cng là sách hay nên tôi mong b�n hãy tìm �(c nh�ng quy�n sách nói v� M�, v� s� hy 
sinh cao quý c�a ng��i M�.   Sau �ó, tôi �� ngh� b�n hãy dành cho M� m�t ngày th
t vui, th
t 
h�nh phúc v	i nhi�u b�t ng� thú v�.   

B�n �, 

B�n không c�n t�n nhi�u ti�n v	i nh�ng món quà �&t giá cho M�.  N�u nh� b�n thi�u nh�ng c  
ch+ ân c�n, s� quan tâm ch�m sóc dành cho M� thì nh�ng món quà, nh�ng b�a ti!c/ party cng 
tr- nên vô ngh)a.  Vì v
y, tôi xin b�n hãy �"c bi!t dành riêng cho M� m�t ngày ch+ có M� và 
b�n.  Ngày �ó, b�n có th� n�u cho M� �n m�t b�a c�m th
t ngon, v	i nh�ng món �n mà M� v$n 
thích, do t� tay b�n n�u �� bày t# t�m lòng c�a b�n ��i v	i M�.  B�n có th� may m�t chi�c áo, 
�an m�t chi�c kh�n len, hay gi�n d� h�n, chân thành h�n, t� nhiên h�n là b�n hãy ��n ng%i g�n 
bên m�, chúc th( m�, th�m h#i s�c kh#e m� và hãy nói v	i m� r�ng M� là ng��i mà b�n th��ng 
yêu, kính tr(ng nh�t.  B�n cng có th� xin m� tha th� cho nh�ng l,i l�m, thi�u sót mà b�n �ã l�m 
l. gây ra khi�n cho M� bu%n lo, phi�n mu�n b�y lâu nay - mi�n là b�n làm sao cho m� vui 
s�	ng, h�nh phúc, mãn nguy!n.  B�n có nghe: 
 

M� già nh� chu�i ba h��ng 
Nh� xôi n�p m�t, nh� ��	ng mía lau... 

��y, tình m� luôn ng(t ngào nh� th� ��y.  M� s* luôn r�ng m- vòng tay yêu th��ng, tha 
th� t�t c� l,i l�m b-i m� bao gi� cng v� tha, cao th��ng vô biên: 

...Lòng M� bao la nh� bi
n Thái Bình d�t dào 
Tình M� tha thi�t nh� dòng su�i hi�n ng�t ngào... 

C� ��n mùa Vu Lan, tôi l�i mu�n nghe bài hát “Lòng M�” c�a nh�c s) Y Vân b-i bài hát 
này ca ng�i m�, nh&c nh- tôi hãy nh	 và th��ng m� nhi�u h�n, hãy ngh) ��n nh�ng hy sinh h�t 
s�c to l	n nh�ng r�t th�m l"ng c�a m�, nh�ng c� c�c mà m� b�n b) ch�u ��ng, nh�ng v�t v� mà 
m� g%ng gánh bao n�m vì ch%ng vì con.  Không có nh�ng bà m� v) ��i thì nhân lo�i s* không có 
���c nh�ng v) nhân, nh�ng anh hùng hay lãnh t�.  Không có s� hy sinh vô b� b�n c�a m� thì 
nhân lo�i cng không làm sao có ���c nh�ng phát minh, sáng t�o, nh�ng thành t�u to l	n, phi 
th��ng.  Ngay nh� lúc m� mang thai chín tháng cng �ã là m�t s� hy sinh, b-i: 

àn ông �i bi
n có �ôi 
àn bà �i bi
n m� côi m�t mình. 

B�n có bi�t m� c�c kh� ��n d��ng nào �� nuôi chúng ta khôn l	n, m�nh kh#e cho ��n 
khi thành nhân, thành tài không?  B�n có bao gi� nh	 l�i nh�ng �êm m� th�c tr&ng �� lo cho cho 
b�n có ���c m�t gi�c ng� yên lành, tr(n gi�c khi mà b�n c�m s�t, �au y�u? 
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B�n có bi�t m� ph�i t�o t�n c�c kh� nh� th� nào �� chúng ta có ���c m�t b�a c�m no, 

m�t chi�c áo lành l"n ngay sau khi Vi!t C�ng chi�m mi�n Nam Vi!t Nam?  Tôi không sao quên 
���c hình �nh c�a m� tôi g%ng gánh th�c �n qua nh�ng con d�c cao hiu qu�nh �� lên th�m nuôi 
ba tôi �ang “c�i t�o” trên nh�ng vùng �%i núi hoang vu gió l�nh.  Tôi cng không th� nào quên 
nh�ng ngày m� tôi lam l trên vùng ��t “kinh t� m	i” �ìu hiu, tr� tr�i, t
p cu�c ��t tr%ng khoai 
mì, hay t
p l�p nhà �� t�m che m�a che n&ng!  B�n �i, t�i nghi!p làm sao nh�ng bà m� Vi!t 
Nam nghèo s�ng trong nh�ng xóm ven �ô ph�i v�t v� buôn gánh bán b�ng t�ng ngày �� ��i l�y 
t�ng c� khoai, chén c�m, manh áo cho ch%ng con.  B�n có bao gi� th�y nh�ng bà m� nghèo ph�i 
bán máu ��i g�o nuôi con hay ch�a?  B�n có bao gi� nghe ti�ng khóc n�c n- c�a nh�ng bà m� 
không có ti�n �� ch�a ch�y thu�c men cho con ch�a?  ��i v	i tôi, M� Vi!t Nam r�t x�ng �áng 
ghi bia t�c t��ng b-i s� hy sinh c�a nh�ng bà m� Vi!t Nam th
t to l	n, t�m lòng c�a m� bao la 
vô b� b�n. 

B�n �,  

�êm nay, xin b�n tr�	c khi �i ng�, hãy dành  cho m� ít nh�t là 10 phút �� c�u nguy!n 
cho m� ���c kh#e m�nh, vui v/, tr��ng th(.  Sau �ó, b�n hãy ôn l�i nh�ng k0 ni!m v� M� và 
cu�i cùng, b�n hãy t� tìm ra cách nào hay nh�t �� làm cho m� c�a b�n th
t vui và h�nh phúc.  
M,i chúng ta ��u có b�n ph
n nh	 ��n m�, lo cho m�, quý yêu và kính tr(ng m� th
t nhi�u.  
��ng ��i ��n khi m�t m� r%i m	i nh# nh�ng gi(t n�	c m&t mu�n màng vô ích!  Lúc m� còn 
s�ng v	i mình mà mình không bi�t làm cho m� vui thì khi không còn m� n�a, d$u có khóc lóc 
�m ), hay cúng bái linh �ình, xây m� th
t to ��p �i n�a... - t�t c� cng ch+ là vô ngh)a thôi, b�n �.  
Vì th�, tôi vi�t cho b�n hôm nay là �� xin nh&c nh- b�n v� ngh)a v� v	i m� - m�t ngh)a v� thiêng 
liêng quan tr(ng mà d$u b
n r�n, t�t b
t ��n m�y cng không th� quên lãng.  Chúng ta không 
làm ���c nh� ��c M�c Ki�n Liên nh�ng ch&c ch&n b�n s* vui n�u nh� tháng b�y n�m nay b�n 
�ã dành cho m� nh�ng ni�m vui b�t ng�, sung s�	ng và h�nh phúc nh�t. 

B�n �, 

Tôi r�t vui khi trên ng�c áo tôi còn ���c cài m�t bông h%ng �# th&m, còn có ���c m�t 
b�u tr�i trong xanh che mát, còn có ���c di�m phúc to l	n nh�t c�a m�t ��i ng��i.  Tôi t� hào là 
tôi còn có M1, m�t trong nh�ng bà m� Vi!t Nam tiêu bi�u nh�t khi mà c� cu�c ��i c�a m� ch+ 
bi�t hy sinh, t�o t�n vì ch%ng, vì con.  Nh�ng ngày tôi ph�i tha h��ng s�ng xa M� là nh�ng ngày 
tôi th�y ��n côi, tr�ng v&ng vô cùng nên tôi ch+ mong có m�.  Nh�ng lúc �m �au, tôi thèm ���c 
M� n�u cháo cho �n, c�o gió r%i �&p ch�n cho tôi, ch+ �	c sao th�c 
gi�c là s* th�y m� ng%i bên ��u gi��ng là tôi s* kh#i b!nh ngay.  
Nh�ng lúc khó kh�n ch
t v
t, tôi l�i mong có m� an �i, ��ng viên, 
b�o ban, ch+ d$n vì tôi bi�t không có ai th��ng mình h�n , lo cho 
mình h�n m� c�a mình.  Cho nên tôi mong t�t c� chúng ta hãy 
kính tr(ng và yêu th��ng m�, hãy dành cho m� m�t ngày vui th
t 
tr(n v�n b-i �ó cng s* là ngày vui c�a b�n - Ngày c�a M�. 

Chúc b�n có m�t ngày h�nh phúc bên m� và xin ��ng quên 
k� cho tôi nghe v� ngày vui �y c�a b�n. 

Thân m�n, 

Nguy�n �t 
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