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Bông hồng cài áo
THÍCH NHẤT HẠNH

Để dâng mẹ, và để làm quà Vu Lan cho những người nào có diễm phúc còn
mẹ
Medford, tháng tám 1962.

Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình

thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ
thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì
cũng không lớn lên được. Cằn cỗi, héo mòn.

Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: tại nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi!
Lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ,
lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi.
Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng dễ hát, cũng hay.
Người viết, dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành; người hát ca,
trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thưở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi
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nghe nói đến tình mẹ, đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ mất mẹ mà tôi
thích nhất, từ hồi nhỏ, là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng
mỗi khi đọc bài ấy thì sợ sệt, lo âu... sợ sệt, lo âu cho một cái gì còn xa, chưa
đến, nhưng chắc chắn phải đến:
“Năm xưa tôi còn nhỏ
mẹ tôi đã qua đời!
lần đầu tiên tôi hiểu
thân phận trẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
để dòng nước mắt chảy
là bớt khổ đi rồi...
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
mất cả một bầu trời.”
Một bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu quá mình đã bơi lội trong đó, sung
sướng mà không hay, để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi. Người nhà
quê Việt Nam không ưa nói cách cao kỳ. Nói rằng bà mẹ già là một kho tàng
của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói mẹ già là một
thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu, người dân quê đã diễn tả
được tình mẹ một cách giản dị vừa đúng mức:
“Mẹ già như chuối Ba Hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.”
Ngon biết bao nhiêu! Những lúc miệng vừa nhạt sau một cơn sốt, những lúc
như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ
đến, kéo chăn đắp lại ngực cho ta, đặt bàn tay trên trán nóng ta và than thở
"khổ chưa, con tôi", ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của
tình mẹ, ngọt thơm như chuối ba hương, đường mía lau, xôi nếp một ấy,
không bao giờ cùng tận.
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
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Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm
thương yêu. Mẹ là giáo sư dạy về thương yêu, một phân khoa quan trọng nhất
trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu.
Nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình chúng sinh; nhờ mẹ mà tôi có được
chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý niệm mẹ lấn
trùm ý niệm thương yêu của tôn giáo vốn cũng dạy về tình thương. Đạo Phật
có đức Quán Thế Âm, tôn sùng dưới hình thức mẹ. Em bé vừa mở miệng
khóc thì mẹ đã chạy tới bên nôi. Mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền, làm
tiêu tan khổ đau lo âu. Đạo Chúa có đức Mẹ, Thánh nữ đồng trinh Maria.
Trong tín ngưỡng bình dân Việt có Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cũng dưới hình
thức mẹ. Bởi vì chỉ cần nghe đến danh từ Mẹ, ta đã thấy lòng tràn ngập yêu
thương rồi. Mà từ yêu thương đi tới tín ngưỡng và hành động thì không xa,
chỉ mấy bước.
Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày Mẹ (Mother's Day)
mồng mười tháng năm. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi
với thầy Thiên Ân, tới nhà sách ở khu Ginza, Đông Kinh, nửa đường gặp mấy
người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ
thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy trong giỏ xách một bông hoa cẩm chướng màu
trắng cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không dám hỏi, cố
giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong,
chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày Mẹ,
theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu
hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ
được cài trên áo một bông hoa trắng. Tôi nhìn lại bông hoa trắng trên áo mà
bỗng thấy tủi thân. Tôi cũng mồ côi như bất cứ một đứa trẻ vô phúc, khốn nạn
nào; chúng tôi không có được cái tự hào cài trên áo một bông hoa màu hồng.
Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố
gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi, có khóc than cũng
không còn kịp nữa. Tôi thấy cái tục cài hoa đó đẹp và nghĩ rằng mình có thể
bắt chước, áp dụng trong ngày báo hiếu Vu Lan.
Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy mà lắm lúc ta không biết, để
lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng
cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi, mới nói:
"Trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào 'nhìn
kỹ' được mặt mẹ." Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trao đổi vài câu ngắn
ngủi. Xin tiền ăn quà. Đòi hỏi mọi chuyện. Ôm mẹ mà ngủ cho ấm. Giận dỗi.
Hờn lẫy. Gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức
khuya, dậy sớm vì con. Chết sớm cũng vì con. Để mẹ phải suốt đời bếp núc,
vá may, giặt rửa, dọn dẹp. Và để mình bận rộn suốt đời, lên xuống ra vào lợi
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danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con. Và con không có thì giờ nhìn kỹ mẹ.
Để khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ: thật như là mình chưa bao giờ có ý thức
rằng mình có mẹ.
Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ
với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt
mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ
để trông thấy mẹ, và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên em. Cầm tay
mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết
không?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên, và sẽ hỏi em, vừa cười vừa hỏi: "Biết gì?" Vẫn
nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ hỏi tiếp: "Mẹ có
biết là con thương mẹ không?" Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù
người lớn ba bốn mươi tuổi, cũng có thể hỏi một câu như thế, bởi vì người là
con của mẹ. Mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt và ngày mai, mẹ mất, em sẽ
không hối hận, đau lòng.
Ngày Vu Lan ta nghe giảng và đọc sách nói về ngài Mục Liên và về sự hiếu
đễ. Công cha, nghĩa mẹ. Bổn phận làm con. Ta lạy Phật cầu cho mẹ sống lâu.
Hoặc lạy mười phương tăng chú nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc,
nếu mẹ đã mất. Con mà không có hiếu là con bỏ đi. Nhưng hiếu thì cũng do
tình thương mà có; không có tình thương, hiếu chỉ là giả tạo, khó khăn, vụng
về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ hết rồi. Cần chi nói đến bổn
phận. Thương mẹ, như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận.
Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên. Như khát nước thì uống. Con thì phải có
mẹ, phải thương mẹ. Chữ “phải” đây không phải là luân lý, là bổn phận.
“Phải” đây là lý đương nhiên. Con thì đương nhiên thương mẹ, cũng như khát
thì đương nhiên đi tìm nước uống. Mẹ thương con, nên con thương mẹ. Con
cần mẹ, mẹ cần con. Nếu mẹ không cần con, con không cần mẹ, thì đó không
phải là mẹ, là con. Đó là lạm dụng danh từ mẹ con. Ngày xưa, thầy giáo hỏi
rằng: "Con mà thương mẹ thì phải làm thế nào?" Tôi trả lời: "Vâng lời, cố
gắng, giúp đỡ, phụng dưỡng lúc mẹ về già và thờ phụng khi mẹ khuất núi."
Bây giờ thì tôi biết rằng: Con thương mẹ thì không phải "làm thế nào" gì hết.
Cứ thương mẹ, thế là đủ lắm rồi, đủ hết rồi, cần chi phải hỏi làm thế nào nữa!
Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Anh mà nghĩ rằng tôi
viết bài này để khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một
vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lau, như xôi nếp một.
Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh. Chị không hưởng thụ thì thiệt cho
chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị biết mà thôi. Để mai này anh chị đừng có
than thở rằng: "Đời ta không còn gì cả". Một món quà như mẹ mà còn không
vừa ý thì họa chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới vừa ý, mới bằng
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lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc Hoàng không sung sướng đâu, bởi
Ngọc Hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ.
Tôi kể chuyện này, anh đừng nói tôi khờ dại. Đáng lẽ chị tôi không nên đi lấy
chồng, và tôi, tôi không nên đi tu mới phải. Chúng tôi bỏ mẹ mà đi, người thì
theo cuộc đời mới bên cạnh người con trai thương yêu; người thì đi theo lý
tưởng đạo đức mình say mê và tôn thờ. Ngày chị tôi đi lấy chồng, mẹ tôi lo
lắng lăng xăng, không tỏ vẻ buồn bã chi. Nhưng đến khi chúng tôi ăn cơm
trong phòng, ăn qua loa để đợi giờ rước dâu, thì mẹ tôi không nuốt được
miếng nào. Mẹ nói: "Mười tám năm trời nó ngồi ăn cơm với mình, bây giờ nó
ăn bữa cuối cùng rồi thì nó sẽ đi ăn ở một nhà khác." Chị tôi gục đầu xuống
mâm cơm, khóc. Chị nói: "Thôi con không lấy chồng nữa." Nhưng rốt cuộc
thì chị cũng đi lấy chồng. Còn tôi thì bỏ mẹ mà đi tu. "Các ái từ sở thân," là
lời khen ngợi người có chí xuất gia. Tôi không tự hào chi về lời khen đó cả.
Tôi thương mẹ, nhưng tôi có lý tưởng, vì vậy phải xa mẹ. Thiệt thòi cho tôi,
có thế thôi. Ở trên đời, có nhiều khi ta phải chọn lựa. Mà không có sự chọn
lựa nào là không khổ đau. Anh không thể bắt cá hai tay. Chỉ khổ là vì muốn
làm người nên anh phải khổ đau. Tôi không hối hận vì bỏ mẹ đi tu, nhưng tôi
tiếc và thương cho tôi vô phúc thiệt thòi, nên không được hưởng thụ tất cả kho
tàng quí báu đó. Mỗi buổi chiều lạy Phật, tôi cầu nguyện cho mẹ. Nhưng tôi
không được ăn chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lau.
Anh cũng đừng tưởng tôi khuyên anh: không nên đuổi theo sự nghiệp mà chỉ
nên ở nhà với mẹ. Tôi đã nói là tôi không khuyên răn ai hết, tôi không giảng
luân lý đạo đức rồi mà. Tôi chỉ nhắc anh: mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật,
là ngọt ngào, là tình thương. Để anh đừng quên. Để chị đừng quên. Để em
đừng quên. Quên là một lỗi lớn. Cũng không phải là lỗi nữa, mà là một sự
thiệt thòi. Mà tôi không muốn anh chị thiệt thòi, vô tình mà bị thiệt thòi, khờ
dại mà bị thiệt thòi. Tôi xin cài vào túi áo anh một bông hoa hồng: để anh
sung sướng, thế thôi.
Nếu có khuyên, thì tôi sẽ khuyên anh như thế này. Chiều nay, khi đi học về,
hoặc đi làm về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật
bền. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng
chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ, và để biết rằng mẹ
đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm
mẹ chú ý. Anh hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên, và sẽ
nhìn anh, vừa cười vừa hỏi: "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười
trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi tiếp: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?" Câu
hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù anh lớn ba bốn mươi tuổi, chị lớn ba
bốn mươi tuổi thì cũng hỏi câu ấy. Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em đều là con
của mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng, sẽ được sống trong ý thức tình thương bất
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diệt . Và ngày mai, mẹ mất, anh sẽ không hối hận, đau lòng, tiếc rằng anh
không có mẹ.
Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị
hãy ca, em hãy ca cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng. Đóa hoa
màu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng đi
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Ý NIỆM VỀ MẸ:

NHÂN MÙA BÁO HIẾU VU LAN
Tiến Sĩ LÂM NHƯ TẠNG

Làm người ai cũng có đấng sinh thành là Cha Mẹ. Đặc biệt nhân mùa Vu Lan
báo hiếu này, tôi xin được nói về Mẹ như một bó hoa tưởng niệm Mẹ tôi đã
qua đời tại Việt Nam ngày 1-3-1996. Khi đề cập đến Mẹ trong ngôn từ tiếng
Việt, ta thử so sánh với nhiều ngôn ngữ khác nhau gọi Mẹ như thế nào và tìm
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xem có từ nào mà toàn thể các dân tộc trên thế giới nầy có tiếng gọi chung về
Mẹ hay không?
Mẹ trong văn hóa và tập tục của Đông Phương và Tây Phương như thế nào?
Mẹ trong kinh điển Phật Giáo, và phương pháp báo hiếu ra sao?
I. DANH TỪ MẸ
Tiếng Việt gọi Mẹ là người đàn bà đã sinh ra ta. Trong đó bao gồm ý nghĩa
mười tháng cưu mang chịu không biết bao nhiêu điều cực nhọc cho đến ngày
khai hoa nở nhụy và nuôi nấng dạy dỗ cho đến khi khôn lớn nên người.
Những thâm ân đó chỉ khi nào chúng ta nuôi con mới biết được công ơn của
Cha Mẹ. Như Đức Khổng Tử đã nói: “dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân” (Khi
nuôi con mới biết được công ơn Cha Mẹ).
Danh từ Mẹ ấy, tiếng Tây Ban Nha gọi là Madre, tiếng Ý cũng gọi là Madre.
Tiếng La Tinh là Mater. Tiếng Anh là Mother. Tiếng Đức là Mutter. Tiếng
Pháp là La Mère. Tiếng Hy Lạp là Mitera. Tiếng Nga là Matb (Moma). Tiếng
Iran là Modar, Tiếng Trung Hoa là Mouchan (Ma, Mu). Tiếng Ấn Độ là Mata,
Tiếng Nhật là Okaasan. Tiếng Ả Rập là Waldetak.
Kể cả tiếng Việt, tất cả 14 ngôn ngữ vừa nêu trên hầu như là đại đa số các dân
tộc trên thế giới ngày nay đang dùng những ngôn ngữ đó. Trừ tiếng Nhật và
tiếng Ả Rập có âm vận riêng, còn mười hai ngôn ngữ còn lại âm vận na ná
giống nhau và đều bắt đầu bằng mẫu tự “M”.
Có đều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tất cả các dân tộc trên thế giới đều có
ngôn ngữ riêng, thế nhưng khi nói danh từ Mama tất cả đều biết đó là Mẹ.
Làm sao tôi có thể cả quyết được điều đó. Bởi vì chính tôi đã tiếp xúc trực tiếp
với mấy chục người nói những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau nhưng khi hỏi
danh từ Mẹ trong ngôn ngữ của họ tất cả đều gọi là Mama. Tôi chưa thỏa
mãn. Vì tôi biết từ đó không phải là ngôn ngữ chính gốc của họ nên lần lượt
họ mới cho biết từ chính gốc trong ngôn ngữ riêng biệt của mỗi dân tộc. Thế
nhưng tại sao lại có một từ cộng thông như thế. Theo tôi nghĩ, đó là tiếng nói
bập bẹ đầu tiên của đưa bé vừa mới tập nói mà ra, rồi thành ra tiếng nói phổ
thông bất thành văn trong dân gian của mỗi dân tộc mà thành. Trừ danh từ
Mama là Mẹ vừa nói, ngoài ra không có một từ nào có tính phổ thông như thế
cả. Như vậy đủ chứng tỏ Mẹ là thiêng liêng cao cả không có người nào hoặc
vật gì khác có thể sánh bằng Mẹ. Khi nghĩ về công sinh thành dưỡng dục đứa
con mà nói, ngay cả Cha cũng không bằng Mẹ. Vì chỉ có thân thể người Mẹ
mới có thể thai nghén và sinh con được mà thôi.
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II. MẸ TRONG TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM
Mẹ là mười tháng cưu mang, ba năm bồng bế, sau đó là giáo dục cho con nên
người hữu ích trong xã hội như Chinh Phụ Ngâm đã nói:
Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam
Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân
Hai câu thơ trên còn nói lên bổn phận, công lao của người Mẹ đối với con với
chồng trong gia đình Việt Nam.
Cha Mẹ là chỗ dựa về tinh thần và là cây đa cổ thụ để con nương nhờ về vật
chất:
Gió đưa cây cửu lý hương
Con xa cha mẹ thất thường bữa ăn
(không rõ tác giả)
Hoặc là:
Có Cha có Mẹ thì hơn
Không Cha không Mẹ như đờn đứt dây
(Ca dao)
Hay là những câu thơ sau đây đã nói lên được một phần công ơn của người
Mẹ. Trong thờ kỳ đầu của sự thai nghén, người Mẹ phải chịu:
...
Sự buồn nôn của thời kỳ đầu thai nghén
Mặt mày xanh choáng váng lúc về chiều
Mắt tối sầm dù nắng đẹp trưa hè
Những thú vui không màng mơ tưởng đến
(thơ Như Tạng)
Khi bào thai trong thời kỳ phát triển trong cơ thể người Mẹ:
...
Mỗi ngày con mỗi lớn
Da căng theo ngày tháng bước nặng dần
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Cử kiêng từng hành động lẫn thức ăn
Đêm trằn trọc dáng nằm ngồi khó nhọc
(thơ Như Tạng)
Nỗi lo lắng và đau đớn của người Mẹ trong lúc sinh nở:
...
Nổi lo của người gần sinh nở
Những cơn đau quằn quại vỡ người
Kịp đến khi nghe con khóc chào đời
Hồn nhẹ nhỏm cơn đau dường đứng lại
(thơ Như Tạng)
Công lao của người Mẹ nuôi con và lo giáo dục, lo tương lai cho con mình:
Và con sẽ lớn lên Người dạy bảo
Nuôi nấng, nâng niu, ấp ủ, dỗ dành
Vì tương lai, Mẹ lo lắng tảo tần...
(thơ Như Tạng)
Biết bao nhiêu là thơ, nhạc, văn chương nói về Mẹ. Nào là ví lòng Mẹ như
biển rộng bao la như trời cao không cùng tột... Bài nào nói về Mẹ cũng hay,
cũng réo rắt, cảm động dễ đi vào lòng người. Bởi vì nói về Mẹ là nói về tình
thương, mà tình thương là bắt đầu từ cõi lòng chân thật và sâu lắng nhất của
tâm hồn mình. Do đó nói về Mẹ là nói về những gì mình có kinh nghiệm sống
thực, những xúc động chân thành, những suối nguồn êm dịu trong lành mát
mẻ nhất. Vì thế cho nên những bài thơ, nhạc... viết về Mẹ đều hay và cảm
động.
Vì ân trọng đối với Mẹ như thế nên ngày xưa trong xã hội Việt Nam không
được làm đám cưới hoặc người vợ không được có thai trong lúc thọ tang Cha
Mẹ. Trong sách “Hải Dương Phong Vật Chí” của Trần Đạm Trai có ghi: “Cổ
thời trọng đạo hiếu đến nỗi luật pháp cấm vợ có thai trong khi tang chế, đến
đời Lê Thánh Tông mới bỏ lệ ấy, nhân vì có người tỉnh Hải Dương huyện
Đường An xã Thời Cử tên là Nguyễn Kim An, thuở nhỏ hàn vi, thời Hồng Đức
(1470-1497) làm lính chầu trong cung. Vua thấy có tài nên cho về đi học. 22
tuổi đỗ Hương Cống, rồi thi Hội thi Đình đỗ Bảng Nhãn (học vị của người thi
đỗ thứ hai, sau Trạng Nguyên, trong khoa thi Đình). Được bổ làm quan ít lâu
sau, về cư tang, giữ trọn ba năm đạo hiếu thì mất, không có con trai, vua cảm
thương, từ đó bỏ lệ kia”.
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“Các triều vua thường khuyến miễn thuần phong mỹ tục vẫn nhắc nhở đạo
hiếu, như lệnh vua Lê Huyền Tông ra năm Cảnh Trị thứ ba (1665) cho tinh
biểu những người có hiếu hạnh (cho biển vàng biểu dương hiếui hạnh, trong
biển ghi tên tuổi quán chỉ người được khen thưởng và nói rõ duyên do có hiếu
hạnh như thế nào) (Lê Triều Chiếu Lịnh Thiện Chính). Lệnh vua Hàm Nghi
năm đầu (1884) ban thưởng biển son khắc bốn chữ vàng “Hiếu Hạnh Khả
Phong” cho những người có tiếng hiếu hạnh (Đại Nam Điển Lệ)". (theo sách
Đất Lề Quê Thói, của Nhất Thanh, 1992).
Những gương hiếu thảo ngày xưa nhiều khi đã phải hy sinh thân mình để cứu
mạng Cha Mẹ. Trong sách “Việt Nam Văn Học Toàn Thư” của Hoàng Trọng
Miên có ghi trường hợp: “Lãnh Tạo, người làng Tuần Lễ tỉnh Nghệ An, chống
đối triều Minh Mạng. Lê Văn Duyệt được cử làm Tổng Trấn Nghệ An để dẹp
Lãnh Tạo, bị Tạo lừa, ngang nhiên đem quân lính tới dinh trấn giả làm đi
thanh tra; Lê văn Duyệt dụ hàng, tâu vua cho làm quan, Tạo không chịu, chỉ
ưng nhận vàng bạc rồi đi. Sau đó Lê Văn Duyệt sai lính bắt giữ mẹ và vợ của
Tạo. Vì thương Mẹ mà Tạo phải ra hàng...”
Năm 1962, Thầy Nhất Hạnh cho ra đời tác phẩm Bông Hồng Cài Áo rất nổi
tiếng và rất thành công trong mục đích cổ võ cho Ngày Mẹ nhằm ngày Vu
Lan rằm tháng bảy Âm Lịch. Hiện nay ngày rằm tháng bảy đã nghiễm nhiên
trở thành Ngày Mẹ của người Việt Nam. Trong ngày ấy hoa hồng được cài
cho người có diễm phúc còn Mẹ và hoa trắng cho những người mà Mẹ đã qua
đời.
Theo truyền thống Đông Phương thì Hiếu đứng đầu trăm hạnh lành như trong
Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Âm của Lý Văn Phức có câu:
Chữ hiếu hạnh niệm tròn một tiết
Thời suy ra trăm nết đều nên
Người bất hiếu nghĩa là đối xử không tốt với đấng sinh thành của mình thì khi
ra đời không còn ai tin tưởng được người ấy nữa. Do đó mà trăm sự trăm việc
sẽ đổ vỡ, không thể thành công trên đường đời dù là việc nhỏ hay việc lớn.
III. MẸ TRONG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO
A. Tấm Gương Hiếu Hạnh của Đức Phật
Trong bài kinh trong Ba Mẹ hồi các đời trước (trong sách “Một Trăm Bài
Kinh Phật” của Đoàn Trung Còn, không ghi năm xuất bản) có ghi tấm gương
hiếu hạnh của Đức Phật như sau:
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Lúc ấy Phật ngự với Giáo Hội chư đại tỳ kheo tại xứ Ca-căn-ga-la
(Kacangala). Trong cánh rừng ở gần đó, có bà già tên là Ca-căn-ga-lác
(Kâcangalâ), bà xách một cái bình đến giếng mà múc nước.
Lúc ấy Đức Thế Tôn gọi A-Nan và bảo rằng: “Nầy A-Nan hãy đi nói với bà
ấy rằng: Đức Thế Tôn khát nước, bà cho Ngài uống với”.
A-Nan nói với bà mấy lời ấy, bà đáp rằng:
“Để tôi đem đến cho Ngài”.
Bà đổ nước vào đầy bình mang đến trước mặt Phật. Bà thấy Phật rất trang
nghiêm với 32 tướng chánh, 80 tướng phụ, một vòng hào quang sáng ngời. Bà
vừa thấy Phật, cái tình Mẹ thương con nãy sinh nơi lòng bà, bà vội đưa tay lên
ôm hôn Đức Phật vứa nói rằng: “Con tôi! Con tôi!” Mấy vị tỳ kheo muốn cản
bà lại nhưng Đức Phật liền phán rằng: “Nầy chư tỳ kheo! Chớ cản bà ấy!”
Tại sao vậy?
Bởi vì trong năm trăm đời liên tiếp bà đã làm Mẹ ta:
Vì tình mẫu tử sâu xa
Nên bà chạy đến ôm ta hôn nhầu
Ai mà ngăn cản đón đầu
Thì bà tức giận máu hầu tuông ra
Ta đây nhớ Mẹ buổi qua
Cám ơn nghĩa nặng ví ta bao đời
Từ bi, thương xót lấy người
Nên ta chịu để ôm vùi mà hôn
Liền sau đó Đức Thế Tôn thuyết pháp Tứ Diệu Đế để độ bà. Bà liền chứng
quả Tu-Đà-Hườn và đọc bài kệ như sau:
Làm con mà biết báo đền
Tác thành việc khó, đáp tình mẫu thân
Thế Tôn giữ trọn hiếu phần
Giúp ta đổi tánh thoát trần dứt mê
Độ ta ra khỏi bến mê
Đường Tiên, đưởng Phật đưa về đúng nơi
Con ta chuyển sức ra tài
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Đặng làm việc tốt, đáng đời kính khen
Sau đó bà xin phép xuất gia và nhập vào hàng tỳ kheo ni. Bà tinh tấn tu hành
và chứng quả A-La-Hán.
B. Kinh Tâm Địa Quán
Kinh Tâm Địa Quán, phẩm báo ân, Đức Phật nhân tán thán 500 vị trưởng giả
thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đa đến cúng dường Phật và đại chúng. Đức
Phật giảng cho họ nghe về công ơn sinh thành của Mẹ như sau:
"... Mẹ hiền thương con, thật không biết lấy vật gì để so sánh cho cân xứng
vậy. Từ khi vào thai, trải qua 10 tháng, những lúc Mẹ đi, đứng, ngồi, nằm
chịu trăm điều khổ não mà miệng mẹ không thể nói ra. Muốn những đồ uống
ăn hay áo mặc, dù có được cũng chẳng mừng, vì lòng lo lắng không hề dứt,
chỉ lo nghĩ cho đứa con sắp sanh sao cho hoàn hảo là hơn thôi. Nếu khi đẻ
khó thì như trăm ngàn mũi dao đồng thời đâm khắp toàn thân. Nếu khi sanh
đẻ an lành, bà mẹ cùng các thân thuộc cùng chung vui sướng y như kẻ nghèo
được châu báu. Sự đau khổ của Mẹ trong mười tháng do một tiếng khóc đầu
tiên của con khi mới lọt lòng, mà nổi khổ ấy Mẹ liền quên mất và vui sướng
như nghe âm nhạc. Con lấy nơi bụng ngực của Mẹ làm chỗ ngủ, lấy hai cổ vế
làm chỗ dạo chơi, và do nước giếng cam lồ nơi ngực Mẹ chảy ra mà nuôi lớn.
Ôi ơn đức của Mẹ, núi cao biển sâu cũng chẳng sánh kịp. Nếu đứa con nào
biết tùy thuận nghe theo những lời dạy bảo của từ mẫu mà không trái nghịch
thì được chư thiên hộ niệm, phước đức vô cùng...”
(Kinh Tâm Địa Quán, H.T. Thích Tâm Châu dịch) (tham khảo sách Cho Trọn
Hiếu Ân của T.T. Thích Bảo Lạc, 1991).
C. Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân
Nhân khi Đức Phật dẫn đại chúng đi hành đạo hướng về Phương Nam, giữa
đường Đức Phật đến lạy trước một đống sương khô đã lâu đời chất to như quả
núi. Đại chúng thấy vậy không rõ nguyên do, A-Nan liền bạch Phật xin dạy
cho biết tại sao Đức Thế Tôn lại làm như thế. Phật chỉ rõ rằng đống xương đã
chồng chất đó rất lâu đời về trước nên biết đâu trong đó có xương của Cha,
Mẹ, vợ, con, anh, em ta nhiều đời trước. Vì lòng hiếu kính nên ta lạy đống
xương như vậy. Đức Phật đã dạy bảo đại chúng rất nhiều về công ơn sinh
thành của Cha Mẹ, đặc biệt mười điều chúng ta nên ghi nhớ như sau:
Thế Tôn lại bảo A-Nan:
Ơn Cha nghĩa Mẹ mười phần phải tin
Điều thứ nhất giữ gìn thao giáo
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Mười tháng trường châu đáo mọi bề
Thứ hai sanh đẻ gớm ghê
Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần
Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng
Cực đến đâu bền vững chẳng lay
Thứ tư ăn đắng nuốt cay
Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con
Điều thứ năm lại còn khi ngủ
Ưót Mẹ năm khô ráo phần con
Thứ sáu sú nước nhai cơm
Miễn con no ấm chẳng nhờm gớm ghê
Điều thứ bảy không chê ô uế
Giặt đồ dơ của trẻ không phiền
Thứ tám chẳng nở chia riêng
Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo
Điều thứ chín miễn con sung sướng
Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam
Tính sao có lợi thì làm
Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm
Điều thứ mười chẳng ham trau chuốc
Dành cho con các cuộc thanh nhàn
Thương con như ngọc như vàng...
(“Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân” - không rõ dịch giả)
Ngoài mười điều ân trọng ghi trên toàn bài kinh Đức Phật còn chỉ rất ràng rẽ
từng ly từng tý một về công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ cho con nên
người. Đọc toàn bài kinh được chuyển ngữ thành thơ song thất lục bát khiến
tôi bùi ngùi xúc động đến rơi nước mắt nhiều lần khi nghĩ đến người Mẹ qua
đời. Tôi thấy mình bất hạnh vì đã xa Cha Mẹ rất lâu năm, và bây giờ nhìn đóa
hoa trắng trên áo tôi mới thấm dần thấm dần và hiểu nghĩa rất sâu sắc của tâm
trạng kẻ mồ côi.
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Đây! bầu trời đen tối đã phủ kín tâm hồn tôi! Tôi trở thành kẻ mồ côi Mẹ, đau
đớn quá! Cho dù tôi đã bao nhiêu tuổi trên đầu!...
IV. PHƯƠNG PHÁP BÁO HIẾU
Tôi nghĩ ai có khát nước đến cùng cực khi gặp nước mới thấy nước uống quý
giá vô vàn. Vấn đề báo hiếu cũng vậy. Ai đã mất Cha Mẹ mới thấy phương
pháp báo hiếu của Đức Phật dạy là quý báu.
Lấy kinh nghiệm bản thân mà nói, khi Mẹ tôi còn tại thế tôi vẫn thường xem
kinh sách, vẫn tin lời Đức Phật dạy, vẫn cầu nguyện cho bảy đời Cha Mẹ đã
qua trong quá khứ siêu sanh về miền cực lạc của Đức Phật A Di Đà, như trong
kinh Vu Lan đã dạy. Vẫn luôn luôn học về gương hiếu hạnh của Đức Đại
Hiếu Mục Kiền Liên. Vẫn biết ngày Mother's Day của các nước Tây Phương.
Và truyền thống báo hiếu của Đông Phương. Thế nhưng việc làm đã qua của
tôi là do lý trí chủ đạo. Còn việc báo hiếu của tôi nhân mùa Vu Lan năm nay
được thúc bách bởi một sự mất mát to lớn nhất trong đời tôi. Đồng thời nó bắt
nguồn từ lòng thương Mẹ mà ra. Tôi muốn tìm một cái gì đó, một hành động
nào đó để may ra lấp bớt được một khoảng trống trong tâm hồn.
Ngược dòng thời gian về thời điểm trước khi Mẹ tôi qua đời, tôi thường tìm
hiểu xem những người không phải là Phật Tử họ nghĩ gì về tôn giáo của mình,
để có thêm kiến thức. Tôi cũng tìm hiểu những giáo lý của Đức Phật dạy được
các học giả khác tôn giáo với mình và các nhà khoa học, triết gia Tây Phương
có những nhận xét gì về Phật Giáo để cũng cố thêm niềm tin của mình về
phương pháp báo hiếu của Đức Phật dạy.
Trong đó có Giáo Hoàng John Paul II đã công nhận là rất nhiều tín đồ Thiên
Chúa Giáo có cả các vị Linh Mục đã áp dụng phương pháp thiền quán để tu
tập, trau dồi thân tâm của họ.
Một học giả đạo Hồi đã nói: Đức Phật là của cả nhân loại (Buddha is for
whole mankind. The Buddha is not property of Buddhists only. He is the
property of whole mankind. His teaching is common to everybody. Every
religion, which came into existence after the Buddha, has borrowed many
good ideas from the Buddha).
Triết gia Bertrant Russell ca ngợi Phật Giáo có triết lý hành động vĩ đại nhất
và lâu đời nhất...
Có thể nói khoa học gia nổi tiếng nhất thế kỷ, Albert Einstein, đã nói là: Phật
Giáo đương đầu với khoa học” (Buddhism copes with Science), (If there is
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any religion that would cope with modern scientific needs it would be
Buddhism).
Theo tôi không phải Phật Giáo đương đầu với khoa học mà Đức Phật đã
hướng dẫn cho khoa học tự nhiên tiến lên về mọi mặt mới đúng. Tôi không
muốn dài dòng trìch dẫn lời Đức Phật để chứng minh ở đây vì bài báo đã quá
dài. Xin mời bạn đọc đọc duy thức học ta sẽ thấy Đức Phật đã giải thích về
nguồn gốc của con người và vũ trụ rất tinh tế, rất khoa học, khiến các nhà
khoa học và các triết gia phải tìm tòi học hỏi.
Giáo sư Rhys Davids nói rằng: “không có tôn giáo nào vượt trội hơn Phật
Giáo”. (Nothing to surpass Buddhist. Buddhist or not Buddhist, I have
examines every one of the great religion systems of the world, and in none of
them have I found anything to surpass, in beauty and comprehensiveness, the
Noble Eightfold Path and the Four Noble Truths of the Buddha. I am content
to shape my life according to that path), (tham khảo sách “BUDDHISM in the
EYES of INTELLECTUALS” của K. Sri Dhammananda).
Trở lại lời Phật dạy về phương pháp báo hiếu trong Kinh Đại Báo Phụ Mẫu
Trọng Ân và Kinh Vu Lan: Phật đã dạy rằng vì công ơn của Cha Mẹ bao la
như biển cả và cao vòi vọi như trời xanh vô hạn. Vì thế cho nên chúng ta
không thể nào đền đáp công ơn ấy bằng phương pháp vật chất hữu hạn được.
Hơn nữa trong cõi luân hồi kể từ vô thủy đến nay, chúng ta có biết bao nhiêu
là Cha Mẹ thì làm sao chỉ dùng những phương tiện vật chất để phụng dưỡng
Cha Mẹ hiện tiền mà có thể đền đáp thâm trọng ân ấy. Phật đã cho ví dụ là:
Ví có người gặp cơn đói rét
Nuôi song thân dâng hết thân này
Xương nghiền thịt nát phân thây
Trải trăm ngàn kiếp ân đâu chưa đồng...
(Kinh Báo Ân)
Như vậy phải làm thế nào để báo đáp được hiếu ân đó. Đức Phật đã dạy rất
nhiều phương pháp trong rất nhiều kinh điển như Bố Thí Ba La Mật, Thân
Cận Ba La Mật, Chân Thật Ba La Mật... Nhưng hôm nay xin theo các bộ kinh
đã dẫn và đặc biệt về sự giới hạn của bài này nên chúng tôi xin tóm lược thành
hai phương pháp đơn giản: Tự Lực và Tha Lực.
Thứ Nhất Là: Tự Lực:
Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, cầu Phật Đạo giải thoát, tiến tu, thật học để đem
khả năng của mình giảng giải cho mọi người chung quanh chúng ta cùng phát
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tâm ấy, hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và cuối cùng là
cầu nhất thừa Phật Đạo.
Giai đoạn đầu là chúng ta học hỏi và hiểu thấu đáo về thâm ân sinh thành của
Cha Mẹ. Ăn năn hối cải những lỗi lầm, nếu có, từ trước đã làm hại mình hại
người vạ lây tiếng xấu đến song thân. Giai đoạn kế tiếp là phải siêng năng
không ngừng nghỉ để đạt được những thành công lớn trong đời, khiến Cha Mẹ
vui lòng toại nguyện, an tâm vì con... Và làm thế nào để cho Cha Mẹ cảm
nhận được lòng hiếu kính, yêu thương của mình đối với Cha Mẹ. Đồng thời
phải có tâm niệm sung sướng không gì bằng khi mình còn được Cha Mẹ trên
đời. Bởi vì nếu Cha Mẹ biết được điều đó Cha Mẹ cũng sung sướng vô vàn.
Những điều vừa kể rất đơn giản nhưng không kém phần khó khăn khi thực
hiện được nó. Giai đoạn cuối cùng như trên đã nói là cầu nhất thừa Phật Đạo
để giải thoát cho mình, và phổ độ giải thoát cho Cha Mẹ nhiều đời đã qua và
hiện tiền Cha Mẹ sống lâu và tránh khỏi những ách nạn trong đời.
Thứ Hai là: Tha Lực:
Như Đưc Phật đã dạy trong Kinh Vu Lan, cho dù chứng được quả Bồ Tát và
đã được thần thông quảng đại như Ngài Mục Kiền Liên, cộng với tiếng tăm
lừng cả trời người đều nể phục đi chăng nữa, một mình Ngài không thể nào
cứu được Mẹ Ngài trong điạ ngục và càng không thể cầu siêu độ cho Cha Mẹ
bảy đời trước đó nữa. Như vậy chỉ có một cách là cầu Tha Lực. Hay nói đúng
hơn là cầu Cộng Lực của chư Tăng trong mười phương tụ hội nhân ngày rằm
tháng bảy, Trong hàng chư Tăng đó gồm có phàm Tăng, thánh Tăng, và
những hàng Bồ Tát mười phương vì nguyện lực độ sinh nên các Ngài đã hiện
hình làm Phàm Tăng thân cận chúng ta.
Nhân ngày ấy nhờ thần lực Chư Tăng chú nguyện cho sở cầu báo hiếu của
chúng ta được viên thành.
(Viên Giác, số 94)
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Trạch An - Trần Hữu Hội

MỘT CÁI TẾT KHÓ QUÊN

Từ Châu âu, Hòa qua Canada thăm hai đứa em, rồi từ đó về nhà đã gần cuối

tháng chạp. Anh chuẩn bị cho mấy ngày Tết, giản dị như tính cách của mình.

Vừa dọn xong bàn thờ, anh thắp ba cây nhang. Xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn
nén nhang tỏa mùi thơm và làn khói mỏng bay lên, anh nhìn tấm hình Cha và
Mẹ… Tự dưng nước mắt Hòa rưng rưng!
Hòa là con trai thứ nhưng anh chứng kiến sự vất vả khốn khó của cha mẹ
nhiều hơn ai cả. Những năm trước 75, cha mẹ anh, với đồng lương công chức,
lo cho sáu đứa con ăn học. Anh con trai trưởng thì đi tu từ nhỏ, hàng tháng
cũng đóng tiền cho nhà dòng, nhưng không đáng kể. Hòa đậu tú tài phần hai
xong anh thi vào Đại học, phải vào Huế chứ ở quê anh không có trường.
Sống xa nhà, ký túc xá buồn cũng còn chịu được. Nhưng số tiền ít ỏi mẹ dành
dụm hàng tháng không đủ vào đâu. May nhờ có một anh sinh viên lớp trước,
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cũng xa nhà và khó khăn như anh, đang làm Giám thị cho một trường tư thục
bậc tiểu học, nhà trường tuyển thêm giám thị, anh được nhận qua sự giới thiệu
của anh bạn. Anh bảo mẹ thôi gửi tiền hàng tháng, tự xoay xở với số tiền
lương kiếm được.
Năm 72 quê anh phải di tản, gia đình vào Ninh Thuận. Còn anh, vào ở với chú
ruột ở Sài Gòn. Tiếp tục học ở trường Đại Học Văn Khoa.
Năm 75, anh chuẩn bị thi tốt nghiệp thì toàn bộ thay đổi. Cha anh đi cải tạo,
mẹ anh chỉ làm Y tá nên không phải đi lâu, được làm Y tế thôn, không lương.
Ngày cha anh trình diện đi cải tạo cùng với những người trong thôn, trong xã,
cứ tưởng rằng chỉ vài tuần, ai ngờ sau khi phân loại, cha anh được đưa đến
một trại khác, tận Tuy Hòa!
Sáu năm sau cha anh trở về, ông còm cỏi dần. Hai năm sau ông chết với
chứng ung thư phổi.
Mẹ và mấy anh em vất vả làm thuê làm mướn cũng qua được, nhưng trong
túng thiếu vô ngần. Các em đều bỏ học, trừ bé út. Là lao động chính trong
nhà…anh có mặt trong toàn bộ công tác nghĩa vụ: Từ thủy lợi, khai hoang đến
lao động công ích địa phương.
Hòa đưa tay vuốt chút bụi nơi tấm hình mẹ, nhớ tới bà với những sáng đi chặt
mía thuê, thức dậy từ 3 giờ sáng, đi bộ bảy cây số đến rẫy mía chờ, có lúc chủ
chê yếu không thuê, chỉ lấy đàn ông hoặc con trai! Mẹ thất thiểu trở về, nước
mắt rưng rưng. Những khi có anh đi cùng, anh chặt, mẹ bó thì đỡ khổ, có việc
cho cả hai người.
Nhớ tới những ngày ấy, anh còn cái cảm giác sợ sệt, lo lắng… dù đã qua rất
lâu.
Cha anh mất ba năm, đến mẹ anh phải nhập viện. Cũng vào những ngày cuối
năm.
**
***
Nhà bươn chải vẫn không đủ cái ăn, người ta ăn cơm độn, nhà Hòa chỉ ăn toàn
sắn lát, hoặc khoai, chế biến cách gì rồi cũng ngấy…Thau canh cũng là khoai,
nhờ chút nước mà nuốt trôi được những lát sắn lổn chổn. Mẹ và anh thì không
sao, nhưng mỗi bữa ăn, nhìn các em, Hòa cúi mặt xót xa, còn mẹ thì nước mắt
đọng khóe mi!
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Trạm xá không tìm ra bệnh gì, bệnh viện tỉnh cũng chịu, nghi là ung thư,
chuyển vào bệnh viện ung bướu tận sài gòn. Đành bỏ mặc cho mấy anh em ở
nhà nhờ hàng xóm trông giùm, anh đưa mẹ lên chiếc xe chạy bằng than, về
tỉnh, rồi vào sài gòn, lưng lối chỉ ba tờ máy cày, một trăm rưởi đồng bạc, bà
con ai cũng thương nhưng không có mà cho! May là anh mượn được của một
bà buôn, hứa là sẽ lột hết tôn căn bếp cho bà sau khi mẹ về.
Mẹ bị ung thư gan thật! Anh nhớ lại mắt và da mẹ càng ngày càng vàng đi,
trước thời gian phát bệnh.
Nhập được viện cũng là một khó khăn. Hơn 10 ngày anh chỉ ngủ ngồi ngoài
phòng bệnh. Chiếc chiếu một người mới quen, cho sau khi thân nhân chết, anh
trải một nửa để ngồi ban ngày, đêm đến mới trải ra nằm, nhưng hành lang
cũng không nằm thẳng người được. Người bệnh đã đông, thân nhân càng
đông hơn. Những gương mặt âu lo từng phút…
Chuyện ăn uống cũng nhờ người mua hộ. Anh chỉ ăn một bữa trưa, còn nhịn
đói hai bữa sáng và tối! vậy mà số tiền mang theo cũng vơi đi rất nhanh. Một
mũi thuốc cũng hỏi thân nhân có tiền đóng không đã mới chích! Mẹ anh thều
thào đòi về:
-Trước sau mẹ cũng chết, con đem mẹ về, chết ở nhà còn thấy được các em …
Bao giờ anh cũng nói dối:
- Bác sĩ bảo mẹ không sao, chỉ thời gian ngắn là xuất viện được thôi mà.
Có chú và cậu ruột ở sài gòn, nhưng sợ phiền nên anh chưa báo tin cho ai, với
lại anh không dám để mẹ một mình. Đêm nằm vừa lo mẹ vừa thương các em!
Giá mà đứa em kế chưa lấy vợ thì cũng còn đỡ, chú ấy lấy vợ và sinh con rồi
ở riêng, một gia đình cũng không hơn gì!
Đứa con gái đầu bưng lọ hoa vừa cắm xong đến đặt lên bàn thờ, nói như trách
móc:
- Ba lại khóc nữa rồi, thời đó ông bà nội có sống thêm thì cũng khổ thêm thôi
mà ba!
Hòa bỗng khóc òa, nói trong tiếng nấc:
- Ừ, ba lại nhớ… và thương …ông bà nội!
**
***
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Vị bác sĩ đứng thẳng người nhìn Hòa nói, giọng nói khô không khốc, không
chút cảm xúc:
- Tôi đã bảo không chữa được là không chữa được. Đem về, chừa chỗ nằm và
thuốc cho người khác, bệnh viện chật quá, cậu không thấy à?
Thất vọng và đau đớn đến tột cùng, Hòa không khóc mà chỉ thẩn thờ nhìn
chiếc quạt trần chậm rải quay… Anh ra khỏi phòng bác sĩ trưởng khoa như kẻ
không hồn. Hai ngày nay bệnh viện không chích, chỉ cho uống cầm chừng
mấy viên thuốc… Mẹ chỉ còn thoi thóp, những cơn đau cũng thôi không hành
hạ. Nhìn tấm thân chỉ còn da bọc xương của mẹ, anh khóc òa:
- Mẹ ơi!!!
Thân nhân người bệnh nằm chung giường với mẹ anh, an ủi:
- Giai đoạn cuối thì không chữa được nữa, thôi đưa bà về còn sống thế này dễ
hơn là chết, khó khăn ngàn lần!
Hòa gởi người ta trông hộ mẹ, chạy ra thuê một cái xe ba gác. Trong đầu nghĩ
ngay đến nhà cậu, chú thì không ruột rà gì với mẹ, cậu là anh ruột của mẹ, hy
vọng nhờ vài hôm rồi lo xe đưa mẹ về quê!
Mẹ nhẹ hều! Anh và mẹ ngồi trên chiếc xe ba gác mà vẫn rộng thênh
thang…Người mẹ lạnh như không còn sự sống!
Về đến nhà cậu, anh gọi cậu, chiếc cửa sắt im ỉm thật lâu, chó sủa inh ỏi. Mợ
ra mở cửa rồi quay vào thật nhanh:
- Ôi trời, tết nhất tới nơi mà đem cái gì tới đây nữa trời!
Lát sau cậu ra:
- Sao vậy, mẹ con sao vậy, bây giờ làm sao đây?!
Hòa ấp úng:
- Mẹ con bệnh vào nằm đây hơn mười ngày nay, giờ bệnh viện bảo không
chữa được. Cậu cho mẹ con nằm đây, con đi thuê xe đưa về quê.
Cậu bối rối hơn là xúc động, chỉ cái bàn bóng bàn:
- Đặt xuống đây rồi đi thuê xe mau đi, còn sống không?!
- Dạ mẹ còn thở!
- Mau đi, biết bến xe Bình Triệu không? Cứ ra đó!
Anh chạy ra đường phóng lên chiếc xích lô.
Hai giờ sau anh quay lại với chiếc xe chở khách loại nhỏ. Anh khóc òa khi ôm
tấm thân mẹ lạnh ngắt. Mẹ vẫn nằm như lúc anh đặt vào chiếc bàn bóng bàn,
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không thêm một tấm chăn hay chiếu! Thấy anh trở về, cậu anh chạy ra. Thấy
anh khóc lớn, chạy lại xem. Mẹ anh không còn thở nữa!
Anh tài xế lẵng lặng bỏ đi, gần tết gần nhất không hơi đâu chở xác chết!!!
Cậu nói với anh, như người nằm đó là một kẻ xa lạ:
- Cháu chạy qua báo cho chú Ngân của cháu đi! Nói chú qua đây!
Hòa chạy bộ, đến nhà chú. Chú chạy xe thồ vừa về tới nơi. Hai chú cháu lên
xe trở lại nhà cậu. Vừa thấy mặt chú, cậu đã than thở:
- Anh coi, tết nhất tới nơi rồi mà làm vậy thì chết tôi!
Chú không nói, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã:
- Cháu ở đó với mẹ, chú đi thuê xe!
Hơn hai giờ sau chú trở về. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt:
- Không có xe nào chịu chở!
Cậu nóng nảy:
- Giờ làm sao?!
Chú nói, giọng buồn thương:
- Đưa mẹ về nhà chú, tính sau con ạ, nằm đây lạnh lẽo quá!
Cậu như thoát gánh nặng:
- Ừ, nhờ anh lo giúp cháu, tôi nhiều việc lu bu quá!
Chú như hết chịu nổi sự vô tâm vô tình của cậu, trừng mắt:
- Không phải em ruột ông đó sao! Đồ…
Trong khi hai chú cháu loay hoay đưa xác mẹ ra xe ba gác…Cậu đến nhét vào
tay Hòa mấy tờ giấy bạc năm mươi đồng màu xanh. Anh mím môi không nói,
bỏ mấy tờ giấy bạc lại trên chiếc bàn bóng bàn, ẳm mẹ đi nhanh ra cổng.
Chó vẫn sủa inh ỏi sau lưng anh.
Chú của Hòa nghèo hơn cậu, nghèo hơn nhiều lắm. Các con chú cũng phải đi
làm đầu tắt mặt tối mới cầm cự được nơi thành phố này. Cậu thì giàu lại thong
thả, các con qua Mỹ hết, hai ông bà ở căn nhà lớn đến hoang lạnh...nhưng cậu
mợ không sợ ma, chỉ sợ bà con nghèo khổ đến quấy nhiễu!
Mẹ nằm ở nhà chú hai ngày. Chú chạy vạy xin xỏ từ tổ dân phố đến phường.
Cuối cùng, xin được chôn mẹ nơi nghĩa trang Gò vấp. Đưa mẹ ra nghĩa trang,
chỉ có chú và đứa em gái con chú, tất cả ngồi trên chiếc xe ba gác...
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Phu đào huyệt của nghĩa trang, xem qua tình cảnh, để mặc cho chú và Hòa tự
đào tự chôn…
**
***
- Ba, có điện thoại.
- A lô, tôi nghe đây.
- Phước Hòa à, phim vừa được thêm hai giải ở Đức, có giải Đạo diễn xuất sắc,
cậu biết chưa?!
- Mình phải qua Canada trước nên chưa biết gì cả…
- Vậy tất cả là bảy giải rồi nhé, chúc mừng cậu!
- Cảm ơn cậu, hẹn gặp nhé…
Đạo diễn Nguyễn Phước Hòa lại nhìn lên bàn thờ.
Mẹ mất hai năm, anh vào trường Điện ảnh, nhờ có Ba năm học ban Tâm lý
học, Đại học Văn khoa Sài Gòn từ trước 75, anh được tuyển thẳng.
Từ ngày tốt nghiệp, anh đã làm nhiều bộ phim thể hiện nhiều ngóc ngách tình
cảm của con người, nhiều cảnh đau khổ và hạnh phúc. Nhưng có một bộ phim
cưu mang từ khi tốt nghiệp, 27 năm rồi, anh không làm nổi…không đủ can
đảm, không đủ bất nhẫn để làm. Phim cũng không cần giải thưởng nào… Đó
là bộ phim “Đời Mẹ!...”

27 tháng I năm 2013
Trạch An - Trần Hữu Hội
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Trạch An -Trần Hữu Hội

MẸ VÀ NHỮNG CUỐN SÁCH

Cuối năm, chuẩn bị đón tết, vợ và các con bận rộn quét, lau mọi ngõ ngách

trong nhà ra tận cửa. nước lênh láng từ tầng trên xuống tầng dưới…Ông Cần
vì cái chân cụt, không làm được việc gì nên ngồi trên giường sắp xếp lại cái tủ
sách, làm cho có việc.
Từ ngày vào Sài gòn, không biết đã là định cư chưa, bởi có nơi ông đã ở tới
40 năm, tưởng sẽ là vĩnh viễn, thế mà rồi phải bán tất cả để vào ở cùng các
con. Vào đây, ông mua lại căn nhà, bé hơn nhà ông ở quê, bé hơn nhiều lắm,
nên ông cho cái tủ sách nằm ngay trong phòng ngủ, ở cuối giường. Cũng hay,
xưa nay ông thích nằm đọc sách hơn là ngồi.
Hôm chuẩn bị chuyển nhà, ông quyết định đồ đạc tủ bàn bỏ lại hết, vào trong
này mua lại. Chỉ có sách là ông tiếc, không bỏ hết được, lọc lựa thế nào cũng
còn mấy thùng giấy cứng. Vào đây hai năm, mua thêm một ít, bạn bè tặng một
ít thành nhiều…
Miên man với những cuốn sách, rối nhớ tới những ngày mẹ còn sống, những
năm tháng khốn khó 40 năm trước, những cuốn sách của ông đã làm mẹ khốn
khổ hơn, ông ứa nước mắt vì thương mẹ…
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Ngày ấy, ông chỉ mới hai mươi, mẹ đã còng lưng theo năm tháng cực nhọc từ
hồi nào rồi, thủa chưa rời quê vì bom đạn. Theo đoàn di dân vào lập nghiệp
nơi núi rừng Ninh Thuận này, những luống khoai, đám mì càng làm lưng mẹ
còng hơn. Chính thể đổi thay, kéo theo mọi sự thay đổi. Gia đình ông bấy lâu
nhờ vào đồng lương của người chị, anh rể là lính. Nay không còn lương tháng
nên vất vả hơn.
Mấy tháng sau khi tạm ổn định việc đưa đi học tập cải tạo các đối tượng thuộc
chế độ trước, Ủy ban Quân quản có lệnh thu giữ và tiêu hủy văn hóa cũ,
không phân ra loại sách nào là đồi trụy hay phản động…mà là tất cả!
Hồi còn đi học, lâu lâu chị cho tiền mua sách, ngoài sách học, thừa tiền ông
mua thêm những cuốn sách mà ông thích, lần hồi cũng được chừng mấy chục
cuốn. Nhìn kệ sách, vuốt ve, lật xem từng cuốn…ông quyết định không đem
nộp, biết rằng những cái tên tác giả nước ngoài trên bìa sách có thể là tai họa!
Ông lấy một cái bao gạo, loại bao 50 kg, sắp gọn tất cả vào, rồi cho xuống
gầm giường, đẩy sâu vào góc tường, dự tính nếu nghe có đi kiểm tra thì mang
vào rẫy giấu đâu đó.
Cả thôn rầm rộ đem nộp sách, truyện… Có người một hai cuốn, có người
mang cả chồng báo Playboy, có người là thầy giáo dạy học bao năm, cho xe
kéo đến mấy thùng, toàn: Tự điển, sách Nghiên cứu Giảng dạy, Văn học, Lịch
sử Thế giới… Tất cả được cho vào kho trụ sở. Bạn thân ông làm Tuyên Văn
Giáo thôn, từng học Đại học Văn, ban Việt-Hán tại Đại học Đà Lạt, cả hai
đứng nhìn mà lòng tiếc xót!
Chừng hai tháng sau ngày 30/4/1975. Ông cùng bạn được gọi lên trụ sở thôn.
Cán bộ trên xã về làm việc, bạn ông được giao cho làm Tuyên-Văn-Giáo, còn
ông, cho đi học hai tuần về làm Kinh Tài thôn.
Bạn ông cũng như ông, thương mấy cuốn sách lắm, nhưng cha của bạn ấy là
Công chức chế độ cũ, không cho ông giữ lại, buộc phải đem nộp hết! Hai đứa
phụ bưng các thùng sách vào kho mà tâm trí cứ băn khoăn không biết người ta
có duyệt, chọn lọc loại nào cần tiêu hủy, loại nào cần trả lại hay không. Chẳng
lẽ tất cả đều là đồi trụy và phản động hết sao!?
oOo
Lâu lắm rồi, kể từ ngày đem sách đến nộp, không thấy ai nhắc nhở gì đến
chuyện tiêu hủy hay giải quyết thế nào về số phận của những cuốn sách,
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những chỗ dột làm ướt một số, một số bị các ủy viên lén lấy về làm giấy đi vệ
sinh.
Căn phòng được trưng dụng làm kho cũng là phòng đặt máy phóng thanh,
trong các ban ngành, Kinh Tài là ban thông báo nhiều hơn hết, từ gạo, mắm,
dầu lửa đến vải, nilon…Hằng ngày ông vào thông báo trên loa phóng thanh
cho bà con trong thôn, cứ thấy đống sách là ông xót ruột mặc dù chẳng phải
của mình.
Một hôm, trong trụ sở thôn không có ai, ông nấn ná ngồi lại sau khi thông báo
xong. Lật xem mấy cuốn, toàn sách của những tác giả ông ưa thích: F.
Dostoievsky, E. M. Remarque, A. Camus, J. P. Sartre, V. Gheorghiu… Nhiều
tác giả, tác phẩm mà Cha Mai Nghị, dạy môn Triết ông hồi còn đi học hay
nhắc đến nhưng ông chưa được đọc. Số sách này phần nhiều ký tên Lê Thanh
Dân, một thầy giáo dạy Văn ở Quy Nhơn đem nộp. Ngày thầy đem sách đến,
ông đứng bên thầy, nhìn thầy húng hắng ho. nhìn nước da tái xanh và đôi mắt
đỏ như muốn khóc mà thương…
Biết chắc là không có ai, ông lấy cuốn “Anh em nhà Karamazov” của
Dostoievsky, cho vào chiếc túi mang về. Cuốn này, bao nhiêu lần ông đứng
ngắm nó trong hiệu sách, nhưng không dám hỏi mua vì biết chắc rất đắt, nhìn
độ dày của nó cũng đủ biết! Ông khóa cửa phòng lại, đi ra mà lòng lo sợ đủ
thứ chuyện, lỡ có ai đi vào, dọc đường gặp ai đó tò mò hay một cán bộ xã…
Ông đi như chạy, vào trong nhà, ngồi trên giường mà tim ông đập như vừa
chạy bộ mấy cây số, vội vàng cho xuống gầm giường, dự tính vài ngày sau
mới lôi ra đọc.
Được một lần, đọc xong, rồi những lần sau ông lấy hai cuốn, ba cuốn tùy độ
dày mỏng của những cuốn sách. Tò mò về Chủ nghĩa Cộng Sản, ông lấy
những cuốn liên quan về Chủ nghĩa này, đọc ngấu nghiến hằng đêm. Đọc
xong, ông cho thêm vào bao gạo, chẳng bao lâu, phải kiếm một cái bao
khác…Cứ thế, lấy về, đọc xong cho vào bao. Đã bốn cái bao đầy mà không ai
phát giác hay nói chuyện mất sách trong kho, chừng như ai cũng có lấy về đi
vệ sinh, nên chẳng ai thèm thắc mắc gì!
Có một hôm, cán bộ phụ trách an ninh, họp toàn dân phổ biến lệnh kêu gọi
những ai còn tàng trữ sách báo chưa nộp thì đem nộp tiếp, phát giác ai còn cất
giấu thì tố cáo với chính quyền để thu hồi…Ông ngồi nghe mà lo sợ cho
những cuốn sách, lo sợ cho bản thân sẽ bị quy là ngoan cố hay phản động!
Ông muốn đem đi nộp nhưng lại ngại là sẽ bị hỏi sao lâu nay không nộp!
Mấy ngày sống trong âu lo, cuối cùng, ông quyết định sẽ dần dần mang vào
đám rẫy gần nhà. Khi đã chuyển vào hết, mẹ cùng ông đào một cái hồ, lót một
lớp nilon ở dưới, phủ một lớp bên trên rồi lấp đất lại. Cả hai mẹ con vừa đào
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vừa hồi hộp, thỉnh thoảng ông chạy ra đường đi nhìn trước nhìn sau… Kể từ
hôm đó, ông không đọc mà cũng không lấy thêm cuốn sách nào!
Chừng hai tháng sau, cả ông và bạn đều bị cho nghỉ việc thôn. Một ông lớn
tuổi, từ Quảng Ngãi vào được thay ông làm Kinh Tài, một anh bên chi đoàn
Thanh Niên thay bạn ông làm Tuyên Văn Giáo. Nghỉ việc thôn, bạn ông bị
gọi đi Nghĩa vụ Thanh Niên Xung Phong, còn ông, có mẹ già nên được miễn.
Ở cuối đám rẫy cùa mẹ, có một bộng mối rất lớn, một hôm trời trở mưa, mối
bay đầy, bay cả vào mặt ông. Lo cho mấy bao sách, ông bàn với mẹ đem về
lại nhà, thời gian này thấy cũng êm êm, không còn nhắc chuyện nộp sách nữa.
Hai mẹ con lại đào lên rồi lần hồi chuyển về, dấu sau đám mì của lô gia cư.
Những lúc mưa, không có ông ở nhà, một mình mẹ lôi vào nhà từng bao thật
vất vả. Ông lại đọc những cuốn chưa kịp đọc, chuyền cho những bạn thân của
ông cùng đọc.
oOo
Anh rể đi cải tạo về, làm rẫy chỉ khoai lang và mì không đủ qua ngày bèn đưa
chị và đứa con vào Long Khánh làm ăn. Cũng không khấm khá hơn là bao.
Nhà chỉ còn ông và mẹ.
Kinh tế càng lúc càng khó, ông bèn đi buôn tàu lửa cùng những người dân
trong vùng. Dân buôn xứ ông đầy sân ga... Đi buôn cũng không đủ gạo cơm
mắm muối, phải ăn độn mì, khoai… Một hôm, mẹ ngại ngần nói:
- Con lựa cho mẹ mấy cuốn sách đã đọc rồi.
- Làm gì vậy mẹ?
- Mẹ bán cho mấy người bán hàng, họ gói hàng.
- Sách khổ nhỏ họ có mua không?
- Họ cắt nhỏ gói bột ngọt, ớt bột, tiêu…
Ông ra sau nhà, giữa mấy luống mì ngồi lựa, cuốn nào cầm lên cũng tiếc! Ông
đem cho mẹ năm cuốn. Mẹ cho vào bao mang ra chợ!
Vốn không có, đi buôn càng khó. Chái bếp nhà ông đã dỡ hết tôn đem bán lần
hồi, tội nghiệp mẹ phải ngồi nấu nướng giữa nắng, những lúc mưa phải dời
bếp vào trong nhà! Vốn cứ cụt dần vì vừa ăn, vừa bị bắt mất hàng.
Chị cả ông ở Quảng Trị vào thăm, mẹ và chị ôm nhau khóc suốt mấy ngày.
Hôm về, chị bảo ông cùng ra quê. Mấy ngày về quê không vui, chỉ gặp được
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các cháu nhưng chúng còn nhỏ, ông dành một ngày đi thăm mộ cha và bà con,
hôm sau ông vào lại. Đứng trước sân nhà, chị sụt sùi:
- Chị muốn đưa mẹ và em về làng, nhưng em không làm ruộng Hợp tác xã nổi
đâu. Chị còn mấy chỉ vàng, em cầm hai chỉ làm vốn mà buôn bán.
Ông òa khóc, còn khóc to hơn chị! Nhìn túm gạo chị ông cột sẵn cho ông
mang vào, chỉ chừng 10 kg, nhưng ông lo không biết có mang vào được
không!
- Em sợ không mang gạo vào được, hay chị để lại, có vốn rồi, em vào đi buôn
mua gạo trong đó cũng được, mất uổng lắm!
- Mất thì thôi em ạ.
Chị đưa ông ra cổng làng, ngay trạm kiểm soát này đã không qua được. Chị
năn nỉ mãi nhưng cũng đành mang về. May mà gặp thằng cháu trong họ gác
trạm, nếu không thì đã bị tịch thu.
oOo
Có hai chỉ vàng, ông bán đi làm vốn, theo một người bạn đi buôn xe đạp từ
Sài gòn về bán trong địa phương. Một lần đi, ông mua hai chiếc, thỉnh thoảng
có người đặt mua xe cũ, ông mua thêm một chiếc theo ý người đặt. Đi buôn xe
đạp thì đi bằng xe đò, ít vất vả nhưng hồi hộp hơn là đi xe lửa, bởi phải qua
nhiều trạm kiểm soát, nhờ tài xế và lơ xe năn nỉ cũng qua lọt. Không chi cho
trạm thì chi cho tài xế. trạm tốn nhiều, tài xế ít hơn!
Ông đi được chừng sáu chuyến, mẹ mừng vì bớt nỗi lo gạo mắm. Chuyến
cuối, ông từ Sài gòn về vừa vào nhà, mẹ ghé tai ông thì thào:
- Họ đến tìm con!
- Ai vậy mẹ?
- Du kích và công an!
Ông nhìn mẹ lo lắng, nói:
- Mình có làm gì đâu mà sợ mẹ, chắc chuyện đi buôn thôi!
Mẹ không bớt lo âu nhưng cũng xuống dọn cơm, hai mẹ con vừa ngồi vào bàn
thì ba du kích cùng công an xã đi vào: Với lý do không xin phép đi lại, ông bị
bắt. Ở trại tạm giam huyện, ông được biết thầy dạy Lý- Hóa của ông và ba
người bạn học khác, bị bắt trước ông nhưng cũng cùng ngày!
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Hơn hai năm bốn tháng, ông trở về cùng mẹ. Lệnh tha ghi tội danh là: “Nhen
nhóm âm mưu lật đổ chính quyền”. Thầy ông phải ở thêm ba năm nữa mới
được tha. Chiều hôm trở về, mẹ mừng quá, hét lên khi ông vào nhà. Đôi tay
gầy guộc ôm chặt lấy ông khóc mếu máo!
Sáng hôm sau, ông hỏi mẹ về mấy cuốn sách. Mẹ buồn rầu:
- Mẹ bán dần dần đi thăm nuôi, còn mấy cuốn thôi con ạ!
Ông cười lớn, nói cho mẹ yên lòng, mặc dù còn nhiều cuốn ông chưa kịp đọc:
- Hết thì thôi, con đọc hết rồi mẹ ạ.
Những ngày trong tù, hàng tháng mẹ đi thăm đều đặn. Mẹ kể chuyện làng
xóm, người xắt cho ký thuốc rê, người cho đường tán, bánh tráng…Mẹ không
tốn gì, chỉ bán vài cuốn sách mua cho ông ít đồ ăn ngay như bánh mì, xôi, gói
chè, nải chuối…
Mẹ lôi cái bao gạo dưới gầm giường, ông sắp mấy cuốn sách ra xem: “Anh
em nhà Karamazov” của Dostoievsky, “Exodus” của Leon Uris, “Hố thẳm tư
tưởng” của Phạm Công Thiện, “Giọt lệ và nụ cười” của Kahlil Gibran và “Sử
thi Mahabhahta” của Ấn Độ. Những cuốn sách này dày hoặc do bìa mới, mẹ
cho là hay, có lẽ ông quý hơn cả nên chừa lại!
- Mẹ bán luôn đi, con cũng đã đọc những cuốn này rồi.
Bữa cơm trưa có thịt bò nhờ mấy cuốn sách nặng ký! Ông thầm nghĩ bữa ăn
gồm: Văn học Nga, Ấn Độ, Ả Rập, Việt Nam và Mỹ (*) mà không thịnh soạn
sao được! Ông cười, gắp miếng thịt bò bỏ vào chén mẹ:
- Thịt bò ngon quá mẹ ạ, mẹ cùng ăn chứ sao con ăn hết được!
- Lâu lâu mới có người ở Động Mé lên bán xương bò của HTX, mẹ mua được
cái xương, lóc thịt ra đó.
Năm cuốn sách dày và hay, mua được cái xương bò. Ông muốn cúi đầu tạ lỗi,
tạ lỗi với những ai đã viết, đã dịch, đã bỏ công sức làm nên những cuốn sách!
Sài Gòn, Tháng I, năm 2016.
Trạch An-Trần Hữu Hội
-(*) - “ Anh em nhà Karamazov” của Dostoievsky: Nga.
- “Exodus- Về miền đất hứa.” của Leon Uris: Mỹ.
- “ Hố thẳm tư tưởng” của Phạm Công Thiện: Việt Nam.
- “Sử thi Mahabhata”: của: Ấn Độ.
- “ Giọt lệ và nụ cười” của Kahlil Gibran: Ả Rập.
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Đặng Lệ Khánh

mẹ cần gì ư?

Cầm tay mẹ con hỏi
Tháng Năm Lễ Mẹ đây
Mẹ cần gì không mẹ
Con sẽ làm mẹ vui
Mẹ cần nghe tiếng nói
Của Ba đã qua đời
Tháng năm qua lạnh quá
Mẹ cần hơi ấm thôi
Mẹ cần người nói chuyện
Cho mặn mà bữa cơm
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Thức ăn đầy trước mặt
Mà ngồi trong cô đơn
Mẹ cần một vòng ôm
Như hồi con còn bé
Sau buổi học tan trường
Sà vào lòng kể lể
Mẹ cần một ánh mắt
Nhìn mẹ thật êm đềm
Tóc mẹ đôi khi rối
Tay con là lược quen
Mẹ cần nhiều thứ quá
Có phải thế không con
Những thứ không mua được
Mà tốn có bao lăm
Mai mốt con có rỗi
Tìm giùm mẹ thanh xuân
Ngày xưa mẹ đánh mất
Kiếm hoài vẫn biệt tăm
Mua giùm mẹ kỷ niệm
Thuở mẹ lúc lớn lên
Theo Ba, mẹ để lại
Ngoại chắc giữ trong tim
Mai mốt con có rỗi
Gom góp hết tình con
Dệt làm khăn cho mẹ
Choàng ấm suốt năm tròn

Đặng Lệ Khánh
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Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm
MẸ- LÀ TẤT CẢ!
Kính dâng hương hồn Mạ tôi vừa qua đời ngày 9 .2.2014, hưởng thọ 94 tuổi
& kính tặng quí Mẹ hiền còn tại thế hay đã quá vãng!

Mẹ đã sinh ra những đứa con
Mẹ nuôi khôn lớn, dạy vuông tròn
Mẹ ươm mơ ước cho đàn trẻ
Mẹ hát câu ca với nước non
Mẹ vẫn bảo ban con cố gắng
Mẹ luôn nhắc nhở cháu nên khôn
Mẹ về trời rộng mây tươi thắm
Mẹ mãi trong tim của chúng con!

Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm
Đà Nẵng, 25 tháng 2 năm 2014
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Đặng Ngọc Thanh Hải
NHỚ MÁ
10. CHIÊM NGHIỆM CỦA MÁ VỀ QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Sau bữa cơm, thấy Má mệt, tôi dục Má đi nằm.
- Má đi nghỉ một tí. Chốc nữa dậy con pha sữa cho Má uống.
Nghe lời tôi, Má lên giường nằm. Còn tôi lẻn ra trước nhà, băng qua bên kia
đường định đi uống cà phê ở quán góc ngã tư. Nhưng sợ bỏ Má ở nhà một
mình, tôi quyết định mua một ly cà phê đá mang về nhà uống và một bao
thuốc Rubi đỏ hay Bastos xanh vì lúc đó tôi cũng đã chi gần hết tiền, chỉ còn
đâu có hơn 300 đồng (máy bay ra Huế thì chị Khánh sẽ xin cho đi ké chuyến
bay của cơ quan chị nên không phải tốn tiền). Bước vào quán, tôi đổi ý, hỏi
mua một ly cà phê đen đá và mấy điếu Capstan. Cô gái ngồi ở quầy thu ngân
bảo chỉ có Con Mèo đen, Craven A và Pallmall thôi, nhưng bán nguyên gói
chứ không bán lẻ. Sờ lại túi mình, tôi cám ơn và chờ mang ly cà phê đá đi ra,
lòng thầm than khổ. “Người đẹp ơi, anh chỉ muốn ‘Chiếc Áo Phong Sương
Tình Anh Nặng’ mà em lại mời mọc ‘Phải Anh Là Lính Mời Anh Lên Lầu’
với ‘Con Mèo Đen mười ngón’. Thế có chết anh không?” May thay lúc tôi
chuẩn bị sang đường thì thấy xéo bên kia có tủ thuốc lá. Càng may hơn ở đó
có loại Lucky bao 4 điếu, loại thuốc lá trong các hộp đồ ăn dùng cho lính Mỹ.
Thôi thì chỉ ‘Like U Chứ Không Yêu’ cũng được chứ uống cà phê mà không
có thuốc lá thì thà uống trà đá còn hơn.
Về nhà, tôi lẻn lui phía sau, vừa ngắm công trình dàn bầu của mình, vừa thong
thả nhấp cà phê, vừa từ từ rít thuốc cố nhả những vòng khói tròn như anh
chàng Jim Dean, vừa lẩm nhẩm câu thơ "...say cà phê đá mà quên đường
về..." mà quên mất tôi đang ngồi ngược hướng gió.
Chỉ mới nhắp mấy ngụm cà phê và hút chưa được một góc điếu thuốc tôi chợt
giật mình nghe tiếng Má ho và tiếng lục đục trong nhà ăn.
- Hải cũng hút thuốc à? Rứa răng mấy bữa ni Má không thấy con hút?
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Má hỏi vọng ra. Tôi chưa kịp trả lời thì nghe tiếng dép của Má lẹp xẹp bước
ra.
- Dạ, con nghe noái Má và chị Khánh không thích mùi khoái thuốc nên ở nhà
con không hút.
Má cười rồi dục tôi vào nhà: “Thôi vô đây, ngồi ngoài nớ nắng chiều không
tốt.”
Hai má con lại ngồi đối diện với nhau trước bàn ăn. Má đẩy về phía tôi bao
Pallmall đã bóc nhưng vẫn còn đầy. Thấy tôi ngạc nhiên, Má cười nhưng mắt
thoáng ánh buồn.
- Thuốc của anh Hải đấy. Hôm Quốc Khánh anh có về Sài gòn dự lễ. Ở nhà
được đúng hai hôm thì có lệnh về đơn vị ngay. Bao thuốc ni anh bóc ra chỉ
mới hút được hai ba điếu chi đó, khi đi quên mang theo, Má cất để dành đây.
Con lấy hút đi cả để lâu mốc đi, phí của!
Tôi chợt nhớ đang ở những ngày cuối trung tuần tháng Mười Một. Ngày tôi
còn bé, Quốc khánh là ngày 26 tháng Mười. Nhưng sau đảo chánh của tướng
Big Minh lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm thì ngày Quốc khánh chuyển sang
mồng Một tháng Mười Một.
- Mà cuộc đời cũng ‘ngộ’ con hí! Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.
Tôi chưa kịp hiểu Má định nói gì, chỉ nhướng mắt nhìn Má thì Má tủm tỉm
cười bảo tôi.
- Con biết không. Hồi còn đi học, chị Khánh chúa ghét ai hút thuốc. Hồi Má
và chị con ở trong Cường Để, lâu lâu chị đi học về lại có anh chàng tò tò đạp
xe theo rồi xin vào nhà. Chị con cũng lịch sự mời vào, nhưng anh chàng mô
mà móc thuốc ra hút là chị con lại noái ngay “Khánh bận phụ Má nấu cơm,
xin lỗi anh để hôm khác ghé chơi!” Rứa là những lần sau, mấy anh chàng ni
ghé chơi là chị con trốn biệt, nhờ Má ra tiếp dùm. Rứa mà không hiểu duyên
số mần răng mà lại thương và lấy anh Hải, hút thuốc như tàu nhả khoái!
Rồi Má kể cho tôi nghe về những ngày sau tết Mậu Thân Má sống trên tàu
Hải quân khi anh ra đón Má vô Sài gòn với anh chị.
- Má say sóng, nằm ở phòng của anh có biết trời trăng chi mô. Thỉnh thoảng,
có một cô nữ quân nhân vô cho Má uống thuốc và dỗ Má ăn cháo chăm sóc
‘Má của sĩ quan thuyền trưởng’ rất chi là chu đáo, cứ như con dâu chăm sóc
mẹ chồng. Khi tàu vô tới Sài gòn, chị ra đón Má, cô nớ mới phát hiện ra là
‘Má vợ’ của thiếu tá thuyền trưởng chứ không phải Má ruột.
Tôi phì cười. “Rồi sau đó thì răng hả Má? Tội cô nớ quá, Má hí!”
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- Ừ, cũng tội. Nhưng sau đó thỉnh thoảng cô ấy cũng ghé thăm Má. Hôm đám
cưới cũng có gửi thiệp mời Má và anh chị đi dự. Nhưng anh Hải không về
được nên Má và chị cũng chỉ gửi quà mừng.
Rồi Má trầm ngâm và nói khẽ như đang tự nói với mình.
- Vợ chồng, con cái đến và sống với nhau là do kiếp trước còn chút ân chưa
kịp đền hay chút oán chưa kịp trả. Nếu ân chưa đền thì sống với nhau hòa
thuận, yên vui. Còn nếu oán chưa trả thì sống với nhau chỉ toàn mang lại đắng
cay, khổ nhục cho nhau. Dù ân hay oán thì cũng là do nhân duyên mình gây ra
ở kiếp trước thì phải chịu nghiệp báo kiếp sau thôi con ạ. Sau này lập gia đình
có chi đi nữa cũng ráng mà sống thuận thảo với nhau, nghe con.
Lúc đó tôi còn quá trẻ để hiểu thấu đáo những điều Má nói. Bây giờ, sau 40
năm, từng ngày trải nghiệm chuyện xảy ra cho bản thân mình, chiêm nghiệm
lại chuyện trong gia đình mình, chuyện của bà con, hàng xóm và nhất là tìm
hiểu thêm về kinh Phật, tôi càng thấy thấm thía những lời Má chỉ dạy. Có lẽ
thời gian sống với chị Tường ở Cường Để và sau này sống với chị Khánh ở
Sài gòn, Má đã đọc nhiều kinh sách, soi rọi vào cuộc đời Má để rút ra bài học
về mối nhân duyên và cuộc sống vô thường này và đã rũ bỏ những khúc mắc
để ‘ráng mà sống thuận thảo’ và tha thứ cho Ba, Me và chị em tôi.
Hôm nghe tin anh chị ly hôn, tôi biết rằng người đau lòng nhất không phải là
anh, chị hay các cháu mà chính là Má. Sau này lại nghe anh chị tái hôn, tôi tin
rằng người hạnh phúc nhất cũng chính là Má.
Và tôi thầm cầu nguyện ở nơi xa ấy Má đã hỷ xả cho anh chị em tôi vì khi Má
còn trên cõi đời này chúng tôi đã chưa thể “GOM GÓP HẾT TÌNH CON/
DỆT LÀM KHĂN CHO MẸ / CHOÀNG ẤM SUỐT NĂM TRÒN” như chị
Khánh đã kết lại trong bài thơ “Mẹ Cần Gì Ư?” của chị.
Đặng Ngọc Thanh Hải
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Phạm Văn Hòa

Viết Cho Ngày Lễ Mẹ

Ngày Mother's Day ở Hoa Kỳ diễn ra hàng năm vào ngày Chủ Nhật của tuần
lễ thứ nhì của tháng 5. Và theo Bách khoa Tự điển Wikipedia thì có rất nhiều
nước chọn ngày này trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam.
Dịp này, các nhà hàng đông khách lắm. Con cái đưa mẹ đến ăn để tỏ lòng
cảm ơn công nuôi nấng của mẹ, nhớ ơn mẹ đã bao nhiêu năm lo từ miếng ăn
cho con được nên người khôn lớn. Chồng đưa vợ đi ăn ngoài, cho khỏi phải
khổ công nấu nướng và để cảm ơn người mẹ của các con mình.
Trong thi ca, trong văn chương có biết bao nhiêu bài thơ, bài nhạc ca tụng
người mẹ mà chúng ta biết đến nhiều nhất là bài Lòng Mẹ của Y Vân, và bài
Bông Hồng Cài Áo, thơ của thiền sư Nhất Hạnh được phổ nhạc rất được thịnh
hành và yêu chuộng.
Các đầu óc kinh doanh khai thác triệt để tình yêu thương mẹ của con người,
sản xuất bao nhiêu thứ, bao nhiêu post card. Các cơ sở thương mại, từ nhà
hàng, khu du lịch, khách sạn, tiệm bách hóa . . . đã không bỏ cơ hội để khai
thác. Nhân cơ hội này các nhà kinh tế có dịp đo lường thị trường cán cân chi
tiêu của dân chúng, căn cứ vào đó để ước định nền kinh tế trong tương lai.
Chỉ một ngày Mother's Day, bao nhiêu việc cần được nhắc đến vì ảnh hưởng
đến cuộc sống chúng ta!
Gần đây, tôi có dịp tham dự ngày lễ do đài TV SGN 51.3 ở Houston tổ chức,
dù chưa là ngày chính Mother's day. Buổi lễ thật ấm cúng tại hội trường của
đài để mời các khán giả đã viết những bài về mẹ gởi về tham dự nhân ngày lễ
mẹ. Chúng tôi gặp các bà mẹ thật già, các con cháu có người còn thật trẻ
quây quần từng bàn, từng bàn thật đầm ấm, đã để lại lòng tôi cảm nghĩ tràn
đầy tình thân thương. Nhân viên của đài từ ban Quản đốc, LS Tom Tùng
Hoàng, anh La Minh Trí, cô Ngọc Tân . . . mọi người đích thân phục vụ bà
con tham dự từ thức ăn, nước uống đến món tráng miệng . . . thật chân
tình. Đây là bước đầu của tân ban Quản trị đài, là điểm son của nhóm người
trẻ hăng say để phục vụ quần chúng. Lồng trong bối cảnh ngày Lễ mẹ, để viết
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về mẹ là đề tài rất được ưa chuộng nên khán giả của đài hưởng ứng thật nhiệt
tình. Buổi tiệc tuy đơn giản nhưng rất ấm cúng và có đủ thức ăn uống do nhà
hàng Kim Sơn cung cấp. Anh Văn Đình và Cô Mai Hoa điều hợp chương
trình trôi chảy làm cho phòng tiệc có cảm giác gần gủi nhau hơn. Anh Văn
Đình lược thuật về lịch sử ngày lễ mẹ ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Sau
phần chào mừng của anh La Minh Trí, đại diện Ðài, lời lẽ chân tình và cảm
động . . . tôi có cảm tưởng như vừa bước chân lên "chuyến xe tình thương
của mẹ" đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ cảm xúc này đến
cảm xúc khác khi được nghe cô Hoa Hồng, cô Minh Nguyễn, nhà văn Nguyên
Nhung đọc lên tâm tình mình qua những bài viết về mẹ. Các bài viết bằng lối
văn bình dị, thật dễ thương, đi vào lòng người, mọi người không cầm được
nước mắt. Ca sĩ Kim Phượng, Mai Hoa, Phương Hồng Ngọc nghẹn ngào tâm
sự đôi điều về cá nhân, đóng góp với những bài hát đi vào lòng người:
Lòng mẹ bao la như biển thái bình rạt rào
(Lòng mẹ)
Mẹ là dòng suối diệu hiền, là ánh đuốc đêm thâu khi lạc lối
(Bông Hồng Cài áo)
Tôi ngồi đó mà như bay bổng theo từng lời kể chuyện tâm tình, theo từng lời
ca, ca tụng người mẹ. Tâm hồn tôi xao xuyến dâng cao, cao mãi. Nơi đó có
hình ảnh những người mẹ, trong đó có má tôi, có chị tôi, có em tôi, có cháu
tôi, có bạn bè gần bên tôi, xa tít bên kia thềm đại dương, hay nữa vòng quanh
trái đất. Có những bà mẹ quê nghèo khó suốt đời lo cho con, không dám ăn,
dành phần cho con được no lòng. Những người mẹ, góa bụa, một thân lo cho
đàn con thay chồng. Những người mẹ phải hy sinh cuộc đời son trẻ thay
chồng lo cho con khi người chồng phải chịu cảnh tù đày vì không cùng ý thức
hệ. Những người mẹ lúc nào cũng lặng lẽ bên chồng, là chiếc bóng song hành
chia ngọt sẻ bùi với chồng trong thời chiến. Bao nhiêu hình ảnh của người mẹ
Việt Nam trong đó có má tôi, phải thất thểu ra khỏi nhà tay không vì bị kẻ
"chiến thắng!" đuổi ra khỏi căn nhà của đứa con trai mình.
Tôi bay vào vùng trời đầy ắp tình yêu thương của người mẹ. Tôi thấy nhẹ
nhàng. Tôi đủ tỉnh để nhận biết diễn biến quanh mình, nhưng đủ mơ để bắt
gặp bao nhiều hình ảnh thân thương mà tôi đừng đọc trong sách, từng gặp
trong đời và hình ảnh người mẹ của mấy đứa con tôi như đâu đây khi xa khi
gần, nhưng vô cùng thân thiết. Tôi cảm thấy nghẹn ngào, những dòng nước
mắt nhẹ nhàng, len lén làm mặn đầu môi. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, vì
quanh đây tôi nghe, tôi gặp, tôi mơ toàn những hình ảnh thân thương của tình
mẫu tử. Tôi để dòng nước mắt chảy dài cho lòng được nhẹ nhàng, cho tâm
hồn được tắm gội bởi dòng suối yêu thương. Tôi không muốn che dấu cảm
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xúc, vì tôi lâu lắm mới có được những giây phút như ngày hôm nay. Tình
thương là nét đẹp của tâm hồn. Còn nước mắt là con suối xuôi dòng mang
tình người về biển mặn yêu thương.
Vì lý do riêng, rất tiếc tôi phải rời buổi tiệc giữa chừng khi các tiết mục về mẹ
vẫn còn tiếp nối, và tôi chắc là sẽ còn nhiều câu chuyện về mẹ được kể tiếp,
nhiều kỷ niệm về mẹ được san sẻ cùng mọi người.
Khi ra về, tôi tìm đến ban Quản đốc đài để ngỏ lời cám ơn, và khuyến khích
các công tác có tác động đến tình yêu gia đình như vầy. Và chương trình này,
cho đến lúc tôi rời hội trường, coi như rất thành công vì đã đánh động từng
trái tim của mọi người. Bước đầu của ban Quản đốc đài tổ chức tuy khiêm
nhường nhưng đầy tình người. Khiêm nhường vì được tổ chức đơn giản
nhưng thật chân tình. Đầy tình người vì tôi như vẫn còn nghe văng vẳng tiếng
thút thít, tiếng nấc tắt nghẹn. Tôi như còn thấy những chiếc khăn ăn kín đáo,
chậm nước mắt len lén lăn dài trên má . . .
Ngày lễ mẹ là dịp để chúng ta biểu lộ tình yêu thương, lòng biết ơn đến những
người mà thượng đế ban cho thiên chức "Làm Mẹ". Một bồng hồng, một nụ
hôn, một cái nhìn đầy yêu thương tưởng cũng đủ để làm vui lòng những người
mẹ . . . và tôi cầu mong mọi người được một ngày Mother's Day thắm đậm
nhất trong đời . . .
*
**
Hôm nay ngoài trời âm u. Mây từng lớp đen kịt che kín khung trời. Gió
lộng. Mưa bay lất phất. Những giọt mưa đủ nhẹ để gợi nhớ chuyện xa
xưa. Hình ảnh má tôi lại hiện về, có phải vì gần ngày Mother's Day
chăng? Có phải vì buổi tiệc nhỏ mà tôi được tham dự đã để lại lòng tôi nhiều
vương vấn?
Nhớ hình ảnh má tôi gầy gò, lần chót tôi gặp người cách nay 20 năm. Ngày
đó má tôi yếu nhiều, phải chống gậy tới lui trong nhà. Nhưng đầu óc má tôi
còn minh mẫn lắm. Bà kể những chi tiết về tôi khi mới sanh ra mà tôi được
nghe lần đầu. Bà nói là ngày tôi sanh, lục lội, nước dâng cao. Bếp than hồng
để dưới giường để sưởi bị nước trôi đi mất. Bà kể tánh tình lý lắc của tôi lúc
còn nhỏ. Bà kể khi lớn lên tôi đi lính, bà cầu nguyện hằng đêm cho tôi được
bình an, trở về lành lặn. Bà kể nhiều nhiều nữa về tôi cho tôi nghe với giọng
trầm buồn. Lâu lâu bà lấy cái khăn vắt vai chậm nước mắt. Tôi ngồi im nhìn
má mà lòng rưng rưng. Ba tuần lễ sau gần hai mươi năm trở về quê, thời gian
quá ngắn như hạt muối bỏ bể. Rồi đến ngày ra đi, với tâm tư như người trốn
chạy, tôi không đủ can đảm nhìn vào tận mắt mọi người nhất là má tôi, vì tôi
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không đủ ngôn từ để nói lên lời tạm biệt. Mẹ tôi ngồi như pho tượng, cặp mắt
hom hem nhìn vào khoảng không khi tôi quay gót. Có lẽ má tôi linh cảm đây
là lần chót người gặp lại đứa con lưu lạc. Cây gậy bằng khúc tre già vàng óng
mà má lần mò ngày nào, nay còn đó cạnh bàn thờ, vì má tôi đã mất chỉ vài
năm sau khi tôi rời quê nhà.
Sống nơi xứ người, khi tuổi đời càng cao, càng cảm thấy cô đơn. Những lúc
tâm hồn bị vây kín nỗi buồn, tôi hay lái xe xuống Galveston thuộc vịnh
Mexico lang thang, nhất là vào buổi chiều khi nắng vàng vừa tắt, khi mặt trời
chầm chậm lún vào thềm đại dương. Tôi đang làm cha và làm mẹ từ nhiều
năm nay, từ khi nhà tôi qua đời. Tôi vẫn còn đi tìm bình an cho tâm hồn, dù
đã nhiều năm trôi qua. Nội tâm là một đại dương bao la, đẹp, vô cùng nên
thơ, nhưng không biết khi nào nổi sóng. Bão táp có qua mau, nhưng đại
dương vẫn còn vết hằn sâu theo từng đợt sóng.
Có người con gái tình cờ tôi gặp trên bải bể. Cô cũng đến đây để mong tìm
được chút năng lực của sóng biển, tìm nghe tiếng thì thầm của sóng như
những lời an ủi hầu giải tỏa nỗi lòng khi chồng cô qua đời. Thế mới biết, biển
như người mẹ bao la vỗ về, xoa dịu niềm đau của nhân loại. Tôi tìm đến
biển. Cô gái xa lạ kia cũng tìm đến biển. Và bao nhiêu người nữa đang đi
ngoài kia cũng đến bên người mẹ thiên nhiên này, để tìm lời an ủi, câu trả lời
cho gúc mắc cuộc đời.
Tôi đã làm cha, nay làm thêm mẹ đã khó. Cô gái kia có lẽ còn khó gấp bao
nhiêu lần. Phải thay chồng nuôi con còn nhỏ, khi ngôn ngữ bất đồng trong xã
hội chưa hội nhập. Khi trước đây, mọi việc chung quanh người chồng đều
quán xuyến, nên cô không biết mảy mai. Người mẹ trẻ này đã phải chống
chọi, học hỏi, cố khỏi vấp ngã trước cạm bẫy cuộc đời. Cô tâm sự thật nhiều,
dù mới quen nhau nhưng có lẽ vì đồng cảnh ngộ.
Hôm nay tôi lại gặp cô trên bải biển. Tóc xòa trên má. Nhìn cô nghiêng
nghiêng khi nắng chiều tắt dần, vẽ đường sáng trên khuôn mặt thật buồn. Tôi
không hỏi cô nghĩ gì. Sóng biển nói thay cô lời tâm sự. Gió lên cao, khi mặt
trời xuống thấp. Đàn chim hải âu la đà đùa với những tia sáng cuối ngày còn
sót trên mặt đại đương. Các con rắn vàng cọ quậy vùng biển trời. Ánh sao
Hôm sáng dần trên bầu trời. Cô quay lại chào tôi tạm biệt:
- Tối rồi, cháu về, gió lộng rồi đó chú!
Cô gái quay lưng. Tôi nói vói:
- Cô lái xe cẩn thận. Happy Mother's Day!
Cô quay lại khẽ gật đầu cảm ơn.
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Tôi vẫn chưa biết tên cô gái.
Dáng cô gái lung linh trên đường như sóng nước ngoài đại dương. Cuộc đời
vô định của người mẹ còn quá trẻ phải sống đời góa bụa. Bao nhiêu trở ngại,
chông gai cuộc đời thử thách. Người mẹ hy sinh cả đời để lo cho con nên
người, cho tương lai chính bản thân mình và cho con cái sau này. Bao nhiêu
câu hỏi, có được mấy câu trả lời cho những người mẹ như cô gái kia! Cầu
mong những bà mẹ tôi gặp và tôi chưa gặp được nhiều điều may mắn!
Happy Mother's Day!!!
Phạm Văn Hòa
Tháng 5, 2012
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đặng lệ khánh
Mẹ và Ta, Ngày Lễ Mẹ
Mẹ của ta như nước chảy từ nguồn
Mẹ của con ta từng sợi mưa tuôn
Mẹ của ta dựng ngôi nhà hạnh phúc
Mẹ của con ta buồn ngắm hoàng hôn
Mẹ của ta hiền một đời mỉm cười
Mẹ của con ta lạnh lùng xa xôi
Mẹ của ta thường giấu đôi dòng lệ
Mẹ của con ta làm thơ tìm vui
Mẹ của ta từng ôm ta trong tay
Hy sinh một đời tình như nước đầy
Mẹ của con ta nhìn con không nói
Thương yêu dường như có vị cay cay
Mẹ của ta chừ hẳn đang thong dong
Mẹ của con ta tìm hơi mẹ nằm
Gối cũ chăn xưa còn vương hình bóng
Mẹ của con ta nằm khóc âm thầm
Đặng Lệ Khánh
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NHƯ PHƯƠNG

MẠ TÔI

Lại đến mùa Lễ của Mẹ, hầu như ai cũng nhớ Mẹ mình. Mạ tôi qua đời khi tôi
còn ở trại Tỵ Nạn. Mặc dầu đời sống của Mạ tôi tương đối đầy đủ nhưng khi
nghe người cháu ở ngoại quốc báo tin buồn thì lòng tôi như dao cắt. Tôi mong
tới bến tự do để mua cho Mạ chiếc khăn quàng, chiếc áo len.... Chưa được
thực hiện điều đó cho Mạ, tôi đã khóc mấy đêm....
Tin Mạ qua đời lòng quặn đau
Bao năm nghĩ đến còn nỗi sầu
Mong Mạ nhận quà con gởi tặng
Chút lòng ghi nhớ ơn dày sâu.
Nhưng Mạ đã đến cõi Niết Bàn
Là niềm tin tưởng cho ủi an
Nước mắt còn tuôn khi nhớ Mạ
Một đời thương nhớ Mạ vô vàn.
Năm nay, chỉ còn hai người bạn của tôi là Nguyệt Thu và Đông Lan còn Mẹ.
Tôi vẫn thầm khen thật Phúc Đức cho gia đình hai bạn ấy.
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Dầu tuổi đời bao nhiêu đi nữa; khi ngồi một mình, nhớ tới Mẹ, những hình
ảnh Mẹ xa xưa, nhiều lúc ta ứa nước mắt.
Có những lúc ta "hành Mẹ", có những khúc quanh của gia đình.... ta thương
cảm Cha Mẹ xiết bao
Mẹ ơi, lớn khôn tuổi đời con
Vui thay ngày tháng được vuông tròn
Rồi tay nôi với ngọn đèn leo lét
Trái nắng, lòng Mẹ cũng héo mòn.
Luật tự nhiên, người đàn bà chịu nhiều khổ thân nên con nào cũng thương Mẹ.
Ai không thương cha mẹ là người ấy có tâm lý bất thường.
Mạ tôi hiền, hầu như không lanh lợi, ít khi la mắng con cái, chưa bao giờ đánh
hai chị, anh và tôi một roi.
Mạ tôi và Dì tôi đẹp, có tâm đạo nên Hai chị em có hai người chồng hết lòng
lo cho gia đình. Ba tôi và Dượng tôi đều là người thương vợ. Mạ tôi mồ côi
mẹ lúc 10 tuổi nên Mạ tôi không nấu nướng giỏi, cho nên khi tôi còn nhỏ Mạ
tôi không dạy cho chị em tôi nhiều món ăn. Cũng như Dì tôi, khi ra đời tôi tự
học nấu nướng.
Khi còn nhỏ, tôi nghe Mạ tôi ca Huế, bà chỉ biết vài điệu như Kim Tiền, Nam
Bằng. Nhưng tôi hoàn toàn không ca được các bài ấy.
Mạ cho con lời khuyên
Ráng học, đạo hạnh nên người thiện duyên
Mạ nguyện cầu khi thuyền ra khơi sóng chuyển
Lòng chẳng muốn xa con, nhưng thế thời ngã nghiêng...
Vùng bán Nhiệt đới này nhiều hoa hồng đỏ. Cứ tháng Năm mùa Lễ Mẹ; nhìn
thấy hoa hồng đỏ lòng vẫn còn bùi ngùi.
Còn mấy hôm nữa là đến MOTHER'S Day. Mong các Bà Mẹ nhận Hoa Hồng
Đỏ Là biểu tượng Tình Cảm Cao Cả giữa Mẹ và Các Con.
Hoa hồng thay thế ngàn lời
Mẹ hiền cao quí một đời hy sinh
Mẹ cười như ánh bình minh
Cho tuổi thọ mẹ Thắm Xinh cuối đời.
Như Phương
SJ. Mùa Lễ Mẹ 2016
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Elena Pucillo Truong

THƯ VIẾT CHO MẸ
(Nguyên tác: lettera alla madre)
Bản dịch của Trương Văn Dân

Mẹ thương yêu,
Con thường nghĩ về mẹ nhưng trước đây con chưa viết được gì cho mẹ. Con
muốn kể cho mẹ nghe rất nhiều điều, tất cả những gì đã xảy ra với con, về
cuộc đời mà con đang sống, dù đôi khi con có cảm giác là mẹ đã biết tất cả
rồi. Mẹ luôn có một thứ giác quan thứ sáu, một thứ trực giác bén nhạy để
linh cảm về những điều sắp sửa xảy ra. Chỉ tiếc là những linh cảm ấy không
giúp mẹ tránh khỏi những khổ đau. Và trong đời, mẹ đã đau khổ biết bao!
Ngay từ lúc còn bé, một cơn sưng màng não đột phát trong vài giờ đã cướp
đi người em gái, và sau đó, vì quá đau đớn bà ngoại cũng ra đi.
Kể từ ngày đó mẹ luôn luôn mang theo cái bóp đầm trong đó có hai bức hình
đen trắng.
Từ nhiều năm nay trong chiếc ví của con cũng có bức hình trắng đen của
mẹ: khuôn mặt mẹ thật đẹp nằm giữa những lọn tóc gợn sóng, hai mắt to
màu đen và nụ cười chớm nở trên môi. Lúc đó mẹ chỉ vừa 19 tuổi, trước khi
lập gia đình với người yêu và cũng là mối tình đầu và duy nhất của mình.
Suốt một đời mẹ chỉ muốn tận tình chăm sóc chồng, thế mà sau ngày cưới
chẳng bao lâu, người chồng đã bắt đầu làm khổ mẹ. Niềm an ủi duy nhất của
mẹ chính là những đứa con : anh trai và con, đứa con gái mà mẹ muốn giữ,
chống lại ước muốn của chồng. Tám năm sau lần sinh nở đầu tiên, chính mẹ
đã quyết liệt chống đối để con có thể tiếp tục lớn lên trong bụng mẹ. Thật là
khó khăn vì ba muốn mẹ phải phá thai để khỏi bị ràng buộc, nhưng mẹ nhất
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định không. Mẹ muốn giữ con, và biết chắc là sẽ sinh con gái. Mẹ đã nhiều
lần kể lại cho con nghe là ba đã giận dữ như thế nào: Nếu phải có con, ba chỉ
muốn tất cả đều phải là trai!
Thế nhưng, rất nhiều năm về sau, chính ba đã lớn tiếng tuyên bố là người
duy nhất mà ba có thể trông cậy và tin tưởng là con, đứa con gái của ba mà
trước đây ông muốn bỏ đi !
Thỉnh thoảng con cũng có nghĩ về ba, nhưng trong những giấc mơ, con chỉ
mơ thấy mẹ.
Trong những giấc mơ ấy con luôn luôn mơ thấy ngôi nhà mình từng sống.
Dường như có lần con từ trường đại học trở về và thấy mẹ đang ngồi cạnh
cửa sổ, đôi mắt kính xệ xuống sống mũi, cuí đầu cặm cụi khâu lại ống quần
hay kết lại viền khăn trải bàn bị đứt chỉ. Những lần khác con nhìn thấy mẹ
đang làm nước sốt cho món mì đút lò. Bao nhiêu lần con đã phụ mẹ để nấu
những món mà gia đình thích, thường là ngày chủ nhật vì những ngày khác
ba đi làm còn mẹ cũng đi dạy nên có ít thời gian. Nhắc lại, con như nghe
trên đầu lưỡi của mình mùi vị thơm ngon của thứ nước sốt rất đặc biệt đó.
Trong các giấc mơ khác con cũng nhìn thấy mẹ, mà là những lúc thật buồn,
thật đau khổ, rồi con thức giấc như vừa tỉnh một cơn ác mộng và lòng sầu
đau khôn tả. Phải cần vài giây sau con mới định thần được rồi lòng chợt thấy
vui vì con được ở gần bên mẹ. Dù chỉ trong một giấc mơ.
Mẹ ơi, trong những ngày cuối, chao ôi, con thấy mẹ dịu ngọt và mỏng mảnh
làm sao! Con biết không phải mẹ khóc vì mình sẽ lìa bỏ cõi đời mà khóc cho
những đứa con mà mẹ phải rời xa. Đó không phải là ý muốn của mẹ, mà là
do cái khối u tàn nhẫn đang lớn dần bên trong và từng ngày cướp đi sức
sống.
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Sau khi mẹ mất, con luôn giữ những tấm hình của mẹ, lần này là hình màu,
trong ảnh mẹ tươi cười và hình như không có nhiều lo âu. Có lẽ chỉ có một
chút màu đen nơi vành mắt là dấu vết của nỗi buồn vì cô độc. Mẹ quá cô
độc, nhưng có lẽ tất cả mấy mẹ con mình đều cô độc. Cho đến tận bây giờ
con vẫn còn nhớ cái cảm giác bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi. Suốt buổi tối cả nhà
ngồi quây quần quanh chiếc bàn cơm đã dọn sẵn, im lặng đợi chờ. Nhưng ba
con đã không về trong đêm đó. Và sau đó thì không bao giờ về nữa.
Con không bao giờ muốn nghĩ về những ngày tháng ấy. Ngược lại, con
muốn nghĩ rằng giờ này mẹ đang bình an, không còn đau đớn và cuối cùng
thanh thản ở một cõi giới khác.
Bây giờ thì con xin báo cho mẹ biết là trong những ngày tới, mẹ sẽ có một
cuộc gặp gỡ quan trọng. Đến gặp mẹ là một người đàn bà mà mẹ đã từng
gặp rất nhiều năm trước: mẹ của chồng con. Con tin chắc rằng hai người sẽ
trở thành bạn, sẽ kể cho nhau nghe nhiều rất chuyện, về những cuộc đời ở
mãi tận phía bên kia trái đất. Bà ấy hay cười và thích nói đùa. Đây là điều
mà con đang tưởng tượng: hai người ngồi bên nhau như thể là hai người bạn
lâu năm, vui đùa, cười nói. Mẹ chồng của con sẽ nói về Việt Nam, sẽ giải
thích về lễ Vu Lan, một ngày lễ Phật Giáo rất đặc biệt dành cho các bà mẹ vì
họ giữ một vai trò quan trọng trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
Ngày lễ đó cũng là một cơ hội để các con có thể nói lên tình yêu thương và
báo đáp lòng hiếu thảo với mẹ, người đã chịu đựng biết bao đau đớn để sinh
con, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng nên người. Bao nhiêu khó khăn thường
nhật mà người mẹ phải vượt qua, kiên nhẫn, hy sinh và xem nhẹ những đớn
đau hiện tại để nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp.
Mẹ biết không? Sau khi mẹ mất, hằng năm vào lễ Vu Lan con thường đi đến
chùa để thắp nhang và cầu nguyện. Lần nào trước cửa thiền con cũng được
chào đón bởi các em học sinh, để gây quỹ giúp chùa hay để làm từ thiện, họ
gắn lên áo quan khách những chiếc bông hồng làm bằng vải hay bằng giấy
lụa: Bông hồng màu đỏ tượng trưng cho những ai còn mẹ và màu trắng cho
những ai có mẹ đã qua đời. Nhờ màu của những hoa hồng trên áo nên mọi
người dễ dàng nhận biết ai là kẻ may mắn còn mẹ để chúc mừng, ai là người
không còn mẹ để chia buồn với họ.
Ngày hôm đó con có bỏ một ít tiền vào chiếc hộp giấy mà các em mang theo
và yêu cầu họ gắn lên áo mình một bông hồng màu trắng và một bông hồng
màu đỏ. Cô bé học trò, đã ngạc nhiên khi nhìn thấy một người ngoại quốc đi
chùa, nói chút ít tiếng việt, và lại có yêu cầu khác thường nên hơi bối rối.
Con vội giải thích với cô ta rằng chiếc hoa hồng màu trắng là cho mẹ ruột
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của cô, còn hoa hồng màu đỏ là dành cho mẹ của chồng, mà con xem là bà
mẹ thứ hai. Ý nghĩ này đến với con thật tự nhiên, vì bà mẹ chồng gầy gò
nhưng tính cách rất mạnh mẽ kia luôn quan tâm đến con; Còn đứa con dâu
ngoại quốc, có dáng vẻ bên ngoài có lẽ rất khác với những gì bà chờ đợi,
nhưng luôn dành cho bà một tình thương và lòng kính mến như chính là con
gái. Kính mến và yêu thương thật sự, đến nỗi con thường tránh chữ mẹ
chồng ( vì những ý nghĩa mà thông thường người ta hay đem ra chế diễu);
Có khi con xem gọi thế là một sự xúc phạm. Mẹ. Là mẹ, thế thôi.
Con không thể nào quên được là sau ngày mẹ mất, người mẹ thứ hai của con
đã đem hình của mẹ đặt lên bàn thờ của gia đình và in ra nhiều tấm để gởi
đến rất nhiều chùa để cầu nguyện. Đối với con, đó là một cử chỉ thân thương
có nhiều ý nghĩa mà không lời lẽ nào nói lên được. Mẹ biết không, cho đến
hôm nay trong các chùa từ Sài Gòn đến tận miền quê xa như Tây Sơn, Bình
Định, mỗi lần tụng kinh các sư thầy đều có cầu nguyện cho mẹ.
~~oOo~~
Bây giờ thì mẹ và mẹ của chồng con đang ở bên nhau và ý nghĩ là cả hai đều
bình yên đã cho con rất nhiều an ủi. Con sẽ luôn nghĩ đến hai người mẹ và
mùa Vu Lan này, giữa các nghi thức cúng kiến, con muốn được đốt một
chiếc điện thoại di động bằng giấy theo truyền thống của người Việt Nam để
có thể nghe được giọng nói thân thương của mẹ.
Và bắt đầu từ nay, các em bé sẽ gắn lên trên ngực áo của con hai bông hồng
trắng.
Con ôm hôn mẹ, thật mạnh.
Con gái của mẹ,
Elena Pucillo Truong
Sài gòn 4-2015
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Trương Văn Dân

VỀ MỘT ÁNH SAO

Nhiều năm trước, khi thấy tôi hằng năm đều từ Ý về VN mà lần nào cũng chỉ
quanh ở Sài Gòn, một người bạn mắng: “Mầy làm gì mà về VN hoài vậy?
mà lần nào về cũng xớ rớ ở nhà…” Anh mắng là phải, mùa hè nào vợ chồng
anh cũng đều chu du khắp Âu Châu, năm khi mười họa có về VN thì phần
lớn thời gian đều dành cho những chuyến du hành Nam Bắc. Nghe mắng mà
tôi chỉ cười huề, ít khi đối đáp. Duy chỉ một lần tôi từ tốn nói: “Đi đâu thì
cũng thế! Nhưng tao chắc là trên thế gian này không có cảnh nào đẹp bằng
nụ cười của mẹ tao!” Sau lần đó thì tôi không bị mắng nữa.
Khi một người nào đó mất đi luôn để lại chúng ta một khoảng trống. Nhưng
khi mẹ mất, khoảng trống ấy mênh mông đến vô cùng. Bởi mẹ là tác nhân
đưa ta từ cõi vô hình đến với thế giới hữu hình. Mẹ là chiếc cầu nối giữa ta
và vũ trụ. Mất mẹ, sợi dây thiêng liêng kia đứt phụt. Và những đứa con của
mẹ chơi vơi. Hụt hẫng. Bềnh bồng …
Trương Văn Dân

Tôi chạy xe mà nước mắt cứ lăn dài. Mặt ướt đẫm nhưng tôi vẫn nghĩ là

mình không khóc. Những giọt nước đó có thể là những nỗi ân hận tiềm ẩn
được chôn giấu từ một nơi nào đó trong ký ức đang trào ra từ những bùng
nhùng của cuộc sống. Không biết dòng nước mặn chát ấy có thể rửa sạch
những xót xa hay không… vì lúc này thần trí tôi đang bềnh bồng trong một
cõi mơ hồ, vô ý thức.
Đường phố tấp nập…tôi chạy xen vào dòng người hối hả lòng ngổn ngang
những tâm sự rối bời. Anh Bông (Nguyên Quả) ngồi đằng sau luôn miệng
nhắc tôi bình tĩnh. Tôi nói anh yên tâm vì tôi chạy xe rất cẩn thận.
Cái duyên với anh Bông, người không thân thích mà tình như ruột thịt, luôn
ở gần tôi và gia đình trong những biến cố quan trọng, niềm vui hay trong
những sự cố mất mát đau buồn nhất. Tôi nghĩ nếu không có anh thì tôi sẽ rất
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khó khăn trong mớ bòng bong thủ tục, hợp thức chuyện sử dụng ba thước
đất làm nơi an nghỉ cuối cùng…
Đôi lúc, dừng xe ở đèn đỏ, bàn tay tôi vuốt lấy bàn tay anh trong vô thức,
như ngầm nói là tôi luôn quý và tri ơn anh.
Lòng tôi ngổn ngang. Dù mẹ vẫn còn nằm đó. Như đang thiếp ngủ. Nhưng là
một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh thức. Lúc gần một giờ khuya mẹ thức
giấc, bảo cháu Thảo đỡ dậy nhìn căn phòng, ngồi thở theo phương pháp
dưỡng sinh một lát rồi nằm xuống. Sau vài phút tựa lưng xuống giường, mẹ
than mệt rồi hơi thở yếu dần, phều phào nói gì nghe không rõ. Sợ hãi, Thảo
qua gọi Thịnh, chị Hương… khi cả ba chạy đến, mẹ mở mắt nhìn, khẽ phẩy
tay rồi hắt hơi và ra đi trong ánh mắt hốt hoảng của ba người.
Mấy tháng yếu sức, mẹ đã căn dặn mọi điều...bây giờ mẹ thanh thản ra đi,
chắc mẹ cũng chẳng có gì hối tiếc. Di chúc, lễ tang, ấn tống kinh sách…mẹ
đã trù liệu và dặn dò từ hơn 10 năm nên các con cháu cứ theo di chúc mà
làm. Giản đơn nhưng trang trọng trong ánh sáng từ bi của cõi Phật.
Sống ở nước ngoài hơn 40 năm, thế nhưng những ngày cuối được về sống
bên mẹ, được ôm mẹ, ngủ cạnh mẹ, được xoa bóp chân tay hay vui đùa cùng
mẹ… nên các bạn cho rằng tôi may mắn nhưng nghĩ cho cùng, tất cả những
chuyện linh tinh ấy chỉ là chuyện hữu hình, kéo dài trong chốc lát. Còn tinh
thần? Điều mà trong đời người, có lẽ là điều quan trọng nhất…
Mỗi con người đều có một tâm tính và tính cách ấy tạo nên những số phận.
Rồi trong cuộc sống, tùy theo hoàn cảnh có những lúc va chạm hay làm
buồn nhau là điều không tránh khỏi. Những đáng tiếc xảy ra, do vô tình hay
cố ý, do tham sân si và khoảng cách thế hệ, khó mà đong đếm…và một khi
mẹ mất đi, khoảng trống mênh mông và nỗi ân hận trồi lên là điều chắc
chắn. Dù người con đó lúc sinh thời có hiếu thảo và chăm sóc mẹ đến đâu đi
nữa.
Nỗi ân hận sẽ còn xót xa hơn khi hiểu ra rằng, sau những lần làm buồn nhau,
những đứa con khờ dại có khi hờn trách mẹ. Còn mẹ thì không. Bởi trong
mắt mẹ, dù tuổi nào các con vẫn cứ là trẻ thơ nên trên môi mẹ luôn nở một
nụ cười độ lượng. Mẹ tha thứ. Vì chúng là con của mẹ.
&
Trời hãy còn sớm lắm. Ngồi uống cà phê vỉa hè để chờ văn phòng quản lý
Nghĩa Trang chùa Quảng Bình mở cửa, anh Bông ngồi trầm ngâm còn tôi thì
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đầu óc ngổn ngang, những ký ức lộn xộn về vài chi tiết xen nhau trong cuộc
đời mẹ.
Tính cách mạnh mẽ. Mồ côi cha trong thời phong kiến ở làng quê còn thịnh,
thế mà mẹ dám đơn phương đem trả lại lễ hỏi của người bạn của anh trai
mình, không muốn bị áp đặt một cuộc hôn nhân. Dĩ nhiên sau đó là một trận
đòn nhừ tử, thừa sống thiếu chết.
Hồi tưởng, con tin rằng mẹ đã sống một cuộc đời đáng sống. Mẹ dám phấn
đấu để chọn cho mình người đàn ông tài hoa và đức độ để có thể hy sinh
trọn một cuộc đời, thực hiện thiên chức ích phu vượng tử. Con tin rằng mẹ
đã mãn nguyện có được người cha kính mến cho các đứa con thân yêu của
mình. Ý chí kiên cường tinh thần cứng rắn, mẹ không chấp nhận thỏa hiệp,
làm việc nửa vời… chịu đựng hoặc hy sinh vô ích cho người nào mà mẹ
không kính phục. Thật vậy…Người mà mẹ đem trả của, về sau là một gã
đàn ông thô bạo, rượu chè bê tha, đánh đập vợ con tàn nhẫn.
Khi còn ở nước ngoài, những lần về thăm, các em thường kể về sự dũng cảm
của mẹ. Sau 1975, tài sản, nhà cửa ruộng đất đều bị kiểm kê…gia đình bị
dồn đến đường cùng nhưng mẹ sẵn sàng đương đầu với nghịch cảnh mà
không hề nao núng. Từ một bà chủ có của ăn của để, mẹ điềm nhiên xăn ống
quần lội xuống ruộng làm cỏ, cấy lúa, trồng cải, nuôi gà, nuôi heo để vực
dậy kinh tế gia đình như một nông dân thực thụ.
Niềm vui của mẹ là cho đi chứ không phải nhận lại. Hy sinh cho con nhưng
chưa bao giờ đòi hỏi một chút gì. Ngay cả những lúc đau đớn mẹ cũng cắn
răng chịu đựng, sợ con cháu ưu phiền. Mẹ xót. Mẹ chẳng muốn làm phiền
bất cứ một ai. Chả bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu con, cháu bóp chân, bóp
tay…khi không cần thiết. Mẹ thích tự mình làm lấy. Tự giúp mình. Tự cứu
độ mình. Mẹ bảo nhận của người đâu dễ, cho thì dễ hơn nên cứ cho đi. Với ý
nghĩ đó mẹ sống khác với những ông bà còn khỏe mạnh nhưng cứ bắt con
cháu suốt ngày xoa bóp, sai đủ thứ việc này việc nọ, hành hạ đủ điều. Nhiều
lần tôi thấy mẹ tự giặt giũ đồ lót, không để cho con cháu hay người giúp việc
làm hộ. Mẹ nói để không “tạo nghiệp. Thuốc giảm đau cho mẹ từ nước
ngoài mang về, nghe ai tê nhức, mẹ đem cho hết, khi cần không có. Con
cháu khuyên mẹ hãy để dành mà dùng, mẹ nói “kệ, để làm phước”. Ngay
trước lúc lâm chung mẹ vẫn tiếp tục trút từng giọt yêu thương cuối cùng cho
con cháu: Thấy cháu Thảo còn nằm bên, thức khuya, đọc sách… mẹ còn bảo
ngủ đi, ngoại khỏe, đừng lo gì cho ngoại…
Đời làm sao tránh được buồn phiền nhưng chắc chắn là mẹ đã sống một
cuộc đời hạnh phúc, được làm những gì mẹ muốn và sống theo cách của
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mình. Và bây giờ mẹ đang chuẩn bị đi hội ngộ với ba, với anh Hiếu…đứa
con trưởng mà mẹ thương yêu nhất.
&
Nhìn hai cháu nội, ngoại đang quây quần bên thi hài mẹ làm tôi nhớ những
đêm cuối năm ngày xa xưa gia đình quấn quít ngồi bên bếp lửa hồng. Nhưng
lúc này lửa vừa tắt và nguội dần. Giá băng như tràn trong trái tim của từng
người… Chiều nay hai em Nga, Tự từ Qui Nhơn sẽ vào đến. Sáng mai các
em Nguyệt, Đạo, Xuân, Minh ở Úc bay về và đến trong chiều. Tất cả anh
em, con cháu sẽ tụ tập ngồi quanh bếp ấm. Tang lễ của mẹ phải chờ thêm
một ngày nữa vì hai cháu Quỳnh Như, Vivian từ London cũng cấp tốc bay
về, để nhìn ngoại lần cuối cùng qua màn kính. Thời gian các cháu đi/về chỉ
vừa đủ để tham dự lễ tang, lưu lại 48 giờ rồi phải về lại Âu Châu.
Sau đó thì… mẹ sẽ rời xa tất cả các con, cháu, người thân, từ giã bạn bè, các
thầy, đạo hữu để về nơi vĩnh hằng.
Khi một người nào đó mất đi luôn để lại chúng ta một khoảng trống. Nhưng
khi mẹ mất đi, khoảng trống ấy mênh mông đến vô cùng. Bởi mẹ là tác nhân
đưa ta từ cõi vô hình đến với thế giới hữu hình. Mẹ là chiếc cầu nối giữa ta
và vũ trụ. Mất mẹ, sợi dây thiêng liêng kia đứt phụt. Và những đứa con của
mẹ chơi vơi. Hụt hẫng. Bềnh bồng…
Đời người là một chuỗi nhân duyên huyền bí, biến chuyển theo duyên khởi
trùng trùng cho đến khi nhắm mắt lâm chung. Từ một chấm nhỏ li ti ta tách
rời thân mẹ để hiện hữu thành một hình hài. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu cha
mẹ không gặp nhau thì ta không có. Ông bà chẳng gặp nhau thì ta cũng
chẳng sinh ra. Đó không phải là một điều kỳ diệu do duyên nghiệp mầu
nhiệm hay sao?
Mấy mươi năm trước, mẹ đã từ bỏ những ràng buộc thế nhân để tu hành. Kể
từ đó, mẹ ăn chay trường. Mẹ giao lại nhà cửa và gia sản cho các con.
Một đời vốn liếng mẹ trao
Cho con tất cả, mẹ nào giữ riêng
Các anh em ở nước ngoài đều từ bỏ tất cả để nhường cho anh chị em của
mình còn ở lại. Vì vậy có người thừa hưởng để sinh sống và để lại cho con
cháu đời sau. Những đứa khác tự đứng lên bằng đôi chân của mình, nhận
chữ Tâm của mẹ để đời sống bình yên.
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Mẹ sống đơn giản, chỉ thỉnh thoảng hỏi tiền các con để cúng dường chư
Phật, xây chùa, dựng tượng hay thực hiện hạnh bố thí, trao quà cho người
nghèo hay bất cứ ai cần đến. Mười tuýp thuốc thuốc giảm đau từ Ý Elena
mua về cho mẹ, chỉ trong một tuần mẹ đem cho tất, khi cần phải mua hàng
nội. Sự rộng lượng của mẹ thường vượt ngưỡng, đôi khi làm các con lo lắng.
Tôi nhìn lên khung ảnh mà mẹ đã chuẩn bị từ hơn 10 năm trước cho sự ra đi
của mình. Thật quá vô tâm! Mẹ đưa cho các con từ bấy đến nay, nhưng chỉ
đến lúc này tôi mới tìm hiểu ý nghĩa: Ảnh chụp ngày mẹ nguyện thọ trì Bồ
Tát giới, sống và giữ nếp sống thanh tịnh, nuôi lớn lòng đại bi làm mọi điều
thiện để có được cuộc sống an vui lợi lạc. Trên người mẹ là chiếc áo tràng,
cổ áo viền nâu có thêu bốn chữ Bồ Đề Tát Đỏa (Bodhisattva). Bồ đề là Giác.
Tát đỏa là Hữu tình. Người thọ giới nguyện giúp mọi người xả bỏ vọng
niệm, xả bỏ để khỏi dính bụi trần.
Dưới gọng kính trắng, ánh mắt mẹ như đang trìu mến nhìn các con, cháu và
cô ba đang ngồi kiết già niệm Phật dưới chân giường của mẹ. Cô ba đang
thành kính cầu nguyện để linh hồn mẹ siêu thoát. 70 năm chị dâu em chồng,
họ còn như hai người bạn chân tình, chưa một lần xích mích, giận hờn. Chị
em ruột thịt cũng chưa mấy ai chia sẻ được mọi điều như thế. 70 năm qua,
kể từ ngày mẹ về làm dâu trong gia đình hai người luôn che chở và bảo bọc
cho nhau. Nét mặt cô phúc hậu. Đức dày. Nên trong thời đại xô bồ và hỗn
loạn hôm nay, giữa thành phố Sài Gòn mà cô là tâm điểm của một đại gia
đình chung sống tứ đại đồng đường. Dâu rể, cháu con hòa thuận.
Tiếng niệm kinh của cô vang đều...cái tang lớn của cô là ngày ba tôi mất. 28
năm nay, mỗi lần nhắc đến anh trai là nước mắt cô lưng tròng.
Nhìn dáng mẹ nằm như đang thiếp ngủ, nước mắt tôi muốn trào ra. Mới hai
ngày trước tôi còn nhìn thấy mẹ nằm trên giường tập thể dục, vẫy tay, đạp
chân theo lối đạp xe đạp. “Phải tập chứ nằm hoài, chân yếu làm sao đi”. Nỗi
đau. Khó thể chấp nhận! Âm thanh của tiếng gào thê thiết như muốn nổ
bùng trong lồng ngực nhưng tôi kìm lại. 15 năm trước khi anh Hiếu, con trai
yêu của mẹ hắt hơi thở cuối cùng và trái tim ngừng đập, lũ chúng tôi ồ ra
khóc. Mẹ nghiêm trang căn dặn “Đừng khóc! Để anh con ra đi thanh thản”.
Âm thanh mẹ dịu dàng. Ánh mắt mẹ bình thản nhưng lúc đó tôi biết là sấm
sét đang bị ý chí và nghị lực của mẹ nhốt kín trong im lặng, bắt nằm im và
câm nín trong trái tim đau đớn của bà.
Chỉ có thể giải thích là niềm tin sắt son vào chư Phật đã cho mẹ sức mạnh
thần kỳ đó.
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Các cháu vẫn còn ngồi quanh mẹ, nhưng yên lặng, không ai nói với ai lời
nào…âm thanh đầy ý nghĩa của yên lặng, hồi tưởng ngân vang trong trái tim
mỗi người theo một độ rung và cung bậc trầm bỗng khác nhau.
Ý thức rằng một ngày nào đó sẽ không còn nhìn thấy bóng mẹ ngồi lần tràng
hạt, quỳ gối tụng kinh trước bàn thờ Phật hay ngồi trên võng đong đưa,
giọng rổn rảng dặn dò các con tu tập, hay kể chuyện sinh hoạt ở chùa. Lòng
tôi buồn vô hạn. Điều an ủi duy nhất là trong bốn cửa ải của đời người, mẹ
chỉ đi qua Sinh, Lão rồi nhẹ nhàng bước qua cửa Tử chứ không đi ngang ải
Bệnh hành hạ xác thân, khổ mình, khổ người thì cũng được xem là đại
Phước.
Qua ánh mắt hoen mờ, tôi như nhìn thấy bóng mẹ như những sợi khói đang
từng bước rời xa căn nhà này.
Từ nay, khi không còn mẹ, mấy anh em, con cháu chúng tôi từ xa thỉnh
thoảng quay về chắc cũng ít khi ghé lại.
&
Trời hãy còn sáng cả nhà ngồi chờ hòa thượng Huệ Minh và các sư, tôi lặng
lẽ ngồi bên cô tôi, Elena và các cháu đang thành kính niệm Tây phương tiếp
dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Gương mặt nghiêm trang Elena cũng đang chắp
tay cầu nguyện cho mẹ ra đi thanh thản. Vợ tôi trong lúc này không còn là
một người đàn bà Tây phương, mà chính là một Phật tử thuần Việt. Có lẽ vì
thế mà nhà văn Dạ Ngân đã gọi đó là “sự nhập cuộc trôi chảy”? (*)
Trong không gian vang đều tiếng niệm Phật…nhưng tôi lại thấy mình bị mất
tập trung. Đầu óc tôi như quay về những những ngày xưa cũ, về suốt cuộc
đời tảo tần của mẹ và những công ơn, lời dạy dỗ khi còn thơ bé, mà có lẽ
cho đến khi hắt hơi thở cuối, xuôi tay, cũng khó thể nào quên.
Là con gái út của một gia đình trung nông, nhiều người trong họ bảo thuở
nhỏ mẹ sáng láng, nhưng chỉ được học vừa đủ để đọc. Đàn bà ngày xưa dù
có đĩnh ngộ đến đâu cũng không được học đến nơi đến chốn.
Thế nhưng mẹ chính là người dạy dỗ “nếp nhà”. Bởi vì trong thời buổi chiến
tranh khốn khó, ba bận làm ăn, “thầy thì xa, mẹ lại gần”. Mẹ dạy chúng tôi
bằng những câu ca dao mộc mạc mà mẹ thuộc lòng. Lớn lên, mẹ dắt chúng
tôi về quê ở Vĩnh Thạnh hay An Thái ăn giỗ, đưa chúng tôi đi chùa, còn
những đêm trăng sáng mẹ rủ rỉ kể chuyện đời xưa rồi nhân đó giảng giải đạo
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lý ở đời. Lời mẹ dặn chỉ đơn giản trong những chuyện đời thường thế nhưng
đến khi lớn tuổi nghiệm lại tôi vẫn thấy mình chưa học hết lời của mẹ.
Điều đầu tiên mẹ dạy các con phải đoàn kết, yêu thương và bảo bọc nhau.
Tuyệt đối không dính líu đến cờ bạc, ngay cả việc ngồi xem mẹ cũng chẳng
bằng lòng. Có lẽ vì thế mà chúng tôi hoàn toàn ngờ nghệch về các trò chơi
này, nói chi đến việc ăn thua đen đỏ. Những bài học kế tiếp là đừng bao giờ
lệ thuộc miếng ăn. Thức ăn, qua cổ họng là biến thành chất thải, việc gì mà
tham? Miếng ăn làm mình khổ, đó là chưa nói đến những thứ ăn không lành
mạnh, “ăn rồi làm sao lấy ra?”, “Bệnh tật, nhục nhã đều do ăn bẩn.” Lớn lên
mẹ dặn, chỉ được ăn những thứ gì của mình làm ra hoặc mua được do đồng
tiền mồ hôi nước mắt. Ăn lạm vào phần người khác là “ăn bẩn”; “ăn cắp tiền
bá tánh” chẳng những thất đức mà còn gây hại cho sức khỏe và tinh thần.
Miếng ăn cay đắng lắm, nếu kiếm ăn qua làm các việc trái đạo lý thì càng
cay đắng bội phần. Không được gian dối. Không được làm chuyện gian lận
rồi biện hộ vì lo cho gia đình. Anh em, con cháu có thể hưởng lợi nhưng chỉ
người làm điều xấu là có tội. Quả báo nhãn tiền, nhiều kẻ thoát được lưới
người nhưng lại không thoát lưới trời.
Mẹ tin ở luật nhân quả. Gieo và gặt thuận theo lẽ tự nhiên. Mẹ nói đó là
“quy luật sắt của vũ trụ” nên không bao giờ nhầm lẫn.
Qua những chuyện kể, mẹ thường răn phải sống ngay thẳng. Đừng bao giờ
lường gạt một ai. Phải biết tiết kiệm và sống dưới mức kiếm được. Và khi có
điều kiện nên dành thì giờ và tiền bạc làm việc thiện.
Ngày còn bé, thời gia đình sung túc nhất, nhưng mẹ vẫn không cho phép tôi
ăn không ngồi rồi. Khi các xe chở thuốc tây về, mẹ bảo tôi khuân các thùng
thuốc sắp vào kho. Tuổi ham chơi, tôi phản đối thì bị mẹ nghiêm mặt: “Con
phải tập làm. Lỡ gặp bất trắc về sau thì phải biết tự đứng lên”. Ấm ức vì phải
khuân vác, nhưng thâm tâm xem câu nói của mẹ là vô căn cứ. Nào ngờ, đời
thay đổi, những những năm tháng khốn khó ở nước ngoài, từ 1975 bị cúp
chuyển ngân, vừa đi làm để tự nuôi mình học nhưng tôi đã vươn lên, tốt
nghiệp đại học với kết quả a pieni voti legali! (ưu hạng). Chính mẹ cũng
ngạc nhiên khi biết tôi đã không bán và còn giữ sợi dây chuyền vàng có
tượng Quán Thế Âm mà mẹ đã chú nguyện ở Chùa để tôi mang theo lúc lên
đường du học hơn 10 năm trước.
Bằng ngôn ngữ đơn giản mẹ dạy đừng bao giờ mong chờ cuộc đời đối xử
với các con sòng phẳng, nhưng không vì thế mà oán hờn, làm nhiễm độc tâm
mình. Hãy bình tĩnh đón nhận mọi việc, niệm Phật đi, rồi tự khắc mình sẽ
tìm được cách hóa giải.
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Quan niệm đen trắng rạch ròi nên mẹ cực ghét thói ăn cháo đá bát, không ưa
kẻ vô ơn bạc nghĩa, chịu ơn người rồi quên, có khi còn phản bội hay đặt điều
nói xấu người ân. Những kẻ ấy, mẹ nói : “khi có sự thì quỳ lạy vái van đủ
kiểu, khi xong việc thì phủi tay”. Mẹ gọi sự vong ân là ác nghiệp, dặn các
con đừng bao giờ quên những gì người khác đã làm để giúp đỡ mình. Không
ai bị bắt buộc, mọi việc họ giúp đều do từ tâm. Nhờ những lời dạy này mà
anh em chúng tôi luôn nhắc mình phải sống trung thực.
Lớn lên, va chạm với đời tôi càng thấm thía lời mẹ và hiểu rằng kẻ vô ân là
kẻ hèn hạ nhất: Tính cách tham lam, hay phản phúc nhưng đồng thời cũng là
kẻ hay quỵ lụy và ngu xuẩn. Nó quen thói chiếm giữ niềm vui hay tiền bạc
nhờ công sức và từ tâm của người khác nhưng chóng quên các điều người
khác làm cho mình. Nó chỉ nhớ những điều người khác không giúp được nên
đợi dịp là chì chiết, trách móc, mỉa mai.
Tôi chưa bao giờ thấy những người thông minh là những kẻ vô ơn!
Bằng những kinh nghiệm thực tế qua những lời lẽ mộc mạc, tôi nghĩ mẹ đã
dạy các con cụ thể hơn các bà mẹ trí thức hiện đại. Thời này người ta hay
nói dạy theo “kỹ năng”, làm các bà mẹ bị “tẩu hỏa nhập ma”, không biết dạy
con theo các kiểu nào, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật, Mỹ, Do Thái… nghe điếc
cả tai, hoa cả mắt…
Bởi triết lý của mẹ là rút ra từ đời sống chứ không phải góp nhặt từ sách vở
rồi áp lên cuộc sống.
&
Đêm cuối cùng con nằm bên mẹ. Chỉ còn đêm cuối cùng này nữa thôi và mẹ
sẽ từ giã căn nhà này. Và con sẽ không còn cơ hội nào nằm bên mẹ nữa.
Hai người bạn thân thiết của gia đình, luật sư Dũng và bác sĩ Trị, vẫn còn
thức và đang ngồi nói chuyện trước hiên. Lúc 23h, tưởng chẳng còn ai, thì
bất ngờ có ba người, hai nam, một nữ, xin đến xin thắp hương cho mẹ. Tôi
ngạc nhiên vì không biết họ là ai nhưng chưa kịp hỏi thì họ nói là những
người chạy xe ôm thường chở cụ đi chùa. Tôi nghe sống mũi mình cay cay.
Sau khi thành kính thắp nhang cho mẹ, mấy người bạn này cho biết là họ có
mang theo đá lạnh và mấy lon bia, muốn mời tôi uống một ly. Ngồi nói
chuyện một lát rồi họ xin về.
Dũng và Trị lúc này mới kê mấy chiếc ghế để ngả lưng, tôi bảo cả hai vào
ngủ, nhưng cả hai nói “quen” rồi.
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Đêm khuya. Đường phố vắng và chìm trong yên lặng. Chúng tôi tổ chức lễ
tang cho mẹ trong yên tĩnh, không có những ban nhạc kèn trống ầm ĩ làm
phiền lòng hàng xóm. Chỉ có tiếng tụng kinh từ chiếc máy mở vừa đủ nghe.
Tôi và Nga, em gái nằm cạnh linh sàng, không ai ngủ được nhưng chẳng ai
nói với ai lời nào. Mỗi người chỉ im lặng gặm nhấm nỗi đau riêng trong lòng
mình.
Thỉnh thoảng tôi đứng dậy thắp nhang rồi bước đến nhìn mẹ qua tấm kính
trên mặt áo quan. Nước mắt hoen mờ tôi thấy mẹ như đang thiếp ngủ.
Những sợi khói nhang màu xám từ bàn thờ bay lên, phất phơ như tóc mẹ.
Hơi thở của mẹ như vẫn đều đều theo tiếng chuông mõ nhịp nhàng. Mẹ vẫn
nằm đây nhưng chỉ còn vài giờ nữa thôi, dù sau này có bay trăm nghìn dặm
tôi sẽ không còn bao giờ thấy mẹ. Từ nay, tóc bạc đã lâu nhưng tôi vẫn là
một đứa trẻ mồ côi. Mồ côi cả những lời khuyên răn, trách mắng dù hằng
năm có quay về, xúm xít đứng trước bàn thờ lung linh hương khói.
Trong cảm giác xót xa và đau buồn đó, tiếng chuông mõ đều đều dội lại
trong lòng tôi. Có lúc tôi cảm giác là những đợt sóng âm linh thiêng kia
cũng có thể là những bậc thang đưa đường, dắt mẹ lên cõi vô cùng. Tôi mơ
hồ nhìn theo bóng mẹ, khuất dần, tà pháp y bồ tát giới lất phất trong gió
chiều, lòng hồi tưởng những kỷ niệm của người còn đọng lại nơi trần thế,
trong trái tim tôi…
Sau khi ba mất, sợ mẹ gục ngã vì nỗi đau quá lớn, chúng tôi đưa mẹ qua Ý
và Úc cho khuây khỏa. Lần nào ở xứ người mẹ cũng quyên được một số tiền
lớn để về cúng chùa hay làm việc thiện.
Hai hình ảnh cũ và mới hiện về trước mắt tôi như những bức tranh treo trong
tâm tưởng và khó thể nào quên:
Sau 10 năm du học ở xứ người, tôi được phép về thăm nhà lần đầu vào tháng
8-1981. Tài sản gia đình lúc này gần như mất trắng. Có lẽ nhìn thấy sự lo
lắng của tôi nhưng mẹ không nói gì. Một đêm, đang thiêm thiếp trong ưu tư
thì bị mẹ đánh thức, mẹ ra dấu bảo tôi im lặng và đi theo mẹ.
Cầm trên tay chiếc đèn hột vịt, tôi và mẹ mở cửa bước ra ngoài dưới ánh
sáng mập mờ như hai bóng ma trơi. Đến gần chuồng heo, mẹ ngồi xuống,
nhìn ước lượng, gang tay ra đo rồi bắt đầu đào. Tôi im lặng và nín thở quan
sát. Dưới ánh đèn tù mù, tôi không thể nhìn thấy sự hồi hộp và ưu tư trong
mắt mẹ. Lát sau mẹ cầm lấy gói nylon to bằng hai nắm tay “đây rồi”! Cẩn
thận lấp đất lại, rồi bảo tôi theo vào nhà.
Vào phòng của Nga, lúc đó vừa sinh cháu Thảo chừng hơn tháng, mẹ khép
cửa rồi mở túi. Sau mấy lần vải và nhựa, cuối cùng là một túi đựng vài chục
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chiếc nhẫn vàng và vài sợi dây chuyền. “Còn nè”. Trời ơi! cả một đời ba mẹ
tôi làm lụng, phát triển công ty dược, chắt chiu tiết kiệm…chìm nổi đều bị
đời biến thành sương khói.. giờ còn lại một nhúm “khâu” mà mắt mẹ vui
mừng! Điếng hồn. Tôi im lặng để định thần. Mãi lúc sau mới chợt hiểu rồi ồ
khóc thành tiếng. Mẹ sợ tôi lo. Hành động ấy như ngầm bảo là cả nhà sẽ
không đói đâu, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, thôi mà…
Về sau Nga bảo là số vàng ấy mẹ giấu được, hay bán những vật dụng trong
nhà như máy phát điện, bộ sa lông…để mua.
Tháng 9 -2014 vừa rồi tôi phải mổ mắt. Trước đó, mẹ gọi điện để nhắc tất cả
con cháu cầu nguyện. Buổi sáng phẫu thuật, không yên, mẹ gọi điện rất
nhiều lần. Đến khi mọi việc đã ổn mẹ mới yên lòng. Ngày hôm sau, thấy tôi
chưa đi lại được, mẹ lấy taxi đến nhà thăm.Tôi xúc động hình dung một bà
cụ 93 tuổi đang leo từng nấc thang đến tầng 2 chung cư để thăm con. Thái
Bình Dương xem ra chỉ là một thứ ao hồ so với biển tình của mẹ.
Mẹ ơi ! Nếu có thể tóm tắt vài dòng về tính cách thì con sẽ nhớ về mẹ như
thế này đây: “Mẹ là người đàn bà “thàng hậu” tiêu biểu của quê hương Bình
Định: cứng rắn, kiên cường, nhân ái, từ tâm. Ý chí mãnh liệt và sẵn sàng dấn
thân cho những điều mình xem là đúng… nhưng đồng thời cũng là người vô
cùng nhạy cảm, tuy nghiêm khắc nhưng rộng lượng và sẵn sàng tha thứ.”

&
Viết thêm: Hơn 2 năm trước, tôi có mặt trong đám tang mẹ của bạn Vũ Thế
Thành. Sau khi những bận bịu về lễ nghi đã hoàn tất, tôi đọc được tâm trạng
của anh trong đoản văn “Đừng như tôi, còn ray rứt với những gì thiếu sót.”:
“Sáng nay, khi xuống lầu đi làm, tôi buột miệng “Mẹ ở …” (… nhà, con đi
làm đây!). Tôi khựng lại, chợt nhớ ra bà mất rồi. Tôi nhìn lên bàn thờ, thắp
nén nhang, rồi đi…”
“Tôi thấm thía và cảm thấy ớn lạnh toàn thân! Giọng văn của Thành sắc và
lạnh, cảm giác dồn dập như đang chạy, gặp phải bức tường mà dừng không
kịp. Mấy dấu chấm bỏ lửng sau hai chữ “rồi đi”… giống như những giọt
nước mắt của người vừa mất mẹ đang chảy lên trang viết…
Tôi thẫn thờ buông trang giấy. Cảm giác hụt hẫng, mất mát, thất vọng, tuyệt
vọng, tiếc nuối cứ như những luồng khí lạnh đang lan toả toàn thân.
Đột nhiên tôi thấy mình hạnh phúc và cũng cảm thấy lo sợ vì tôi còn mẹ”.
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(**)
Bây giờ thì cái ngày hãi hùng ấy đã đến, với tôi.
Tôi biết là từ nay, bất cứ lúc nào nhìn thấy những bà già gầy ốm, mặc áo
tràng đi chùa lễ Phật, hay nghe cụ già nào nói một câu đôn hậu là tôi sẽ
chạnh lòng nghĩ đến mẹ…rồi sẽ tủi thân vì cảm giác bơ vơ và lạc lõng như
đứa trẻ mồ côi.
Mẹ ơi, mẹ sẽ về đâu?
Ngày mai. Ngày mai hình hài mẹ được an táng ở nghĩa trang nhưng linh hồn
mẹ chắc không nằm trong lòng đất lạnh lẽo mà bay vút lên trời như một ánh
sao. Và như thế đêm đêm chúng con sẽ nhìn lên trời để tìm mẹ.
Có người dĩ nhiên sẽ hỏi giữa triệu triệu vì sao, biết đâu mà tìm?
Dễ thôi!
Nhờ lần theo sự nối kết của sợi dây thiêng liêng bí ẩn mà những lúc cô độc
và cần đến mẹ, các con có thể dõi theo và nhìn thấy mẹ giữa triệu triệu vì
sao lấp lánh. Nhưng phép lạ ấy chỉ lướt qua trong một thoáng và bóng đêm
lại sẽ phủ đầy vì đời không còn mẹ.
Rồi niềm đau ngân dài và vọng mãi trong tim, khó thể nào nguôi.
Sài Gòn 4-2015
Trương Văn Dân
Nguồn: Quán Văn số 30 (tháng 5-2015)
_______
(*)
http://www.art2all.net/tho/truongvandan/elena_dangan_gioithieusach.html
(**)(http://wpo.vn/xunauvn/cau-chuyen-ban-ruou-ve-nhung-thang-gia-nhome/)
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Trương Văn Dân

VÌ TÔI LÀ CON CỦA MẸ
Nguyên tác: I due autisti
Tác giả: Dino Buzzati (Ý)
Trương Văn Dân chuyển ngữ

“Dino Buzzati sinh năm 1906 tại Belluno, mất năm 1972 ở Milano (Italia).
Trước khi viết văn, ông là họa sĩ, nhạc sĩ và nhà báo, từng là phóng viên
chiến trường và phụ trách mục phê bình nghệ thuật cho Corriere della Sera,
một nhật báo quan trọng nhất nước Ý. Với Sa mạc Tartari (1940), tác phẩm
đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, ông đã trở thành một trong những tên tuổi
lớn của thế kỷ 20. Nhiều truyện dài của ông đã được chuyển thành kịch bản
sân khấu, phát thanh và truyền hình. Truyện Con chó gặp Chuá, đã được
trình diễn trên đài truyền hình Pháp.
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Ông viết nhiều tiểu thuyết nhưng hình như thể loại yêu thích của ông là
truyện ngắn. Chủ đề quen thuộc của Buzzati là những ám ảnh và nỗi bất an
của kiếp người, sự chạy trốn thời gian, định mệnh, sợ hãi đối với hư vô, thất
bại của sự sống, mong manh của tình yêu, bí ẩn của nỗi đau và cái ác…”
Bằng bút pháp độc đáo ông dắt người đọc ra khỏi cuộc sống thường ngày để
bước vào một thế giới khác, rồi đẩy họ vào những sự kiện nghịch lý, ly kỳ và
đầy bí ẩn. Bí ẩn vì nằm ngoài cánh cửa của đời sống thường nhật nhưng
cũng có thể đồng hiện hữu với diễn biến thường ngày mà chúng ta đã vô tình
không nhận thấy để cuối cùng phải kinh ngạc, suy nghĩ… trong một niềm
xúc động sâu xa.”
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn thầm hỏi hai người tài xế đã nói gì
trên đường chở linh cửu mẹ tôi đến nghĩa trang.
Ðó là một cuộc hành trình dài hơn 300 km, tuy đường vắng người nhưng xe
đi rất chậm. Lũ con chúng tôi theo sau bằng xe hơi, giữ khoảng cách chừng
100 thước, và đồng hồ đánh dấu tốc độ 60 km/giờ. Có thể loại xe tang được
chế tạo để di chuyển chậm nhưng sao tôi cứ nghĩ là có một quy luật nào đó,
xem tốc độ là một điều bất kính với người đã khuất. Ðiều này hơi vô lý – bởi
tôi tin mẹ tôi sẽ rất thích nếu xe chạy 120 km/giờ, ít ra cũng tạo cho người
cái cảm giác về một chuyến đi bình thường như những dịp hè về Belluno
nghỉ mát.
Bữa đó là một ngày tháng sáu tuyệt vời, hai bên con đường quen thuộc mà
mẹ tôi đã đi qua lại hằng trăm lần đang hiện ra những cánh đồng bát ngát mà
bây giờ người không nhìn thấy nữa. Mặt trời lúc ấy đã lên cao, hơi nóng trên
đường nhựa bốc lên làm đoàn xe phía trước giống như đang lửng lơ trong
không khí.
Ðồng hồ vận tốc chỉ 60 km/giờ, xe tang như đứng yên một chỗ vì có nhiều
xe qua mặt, trên đó chở những người đang sống tự do, hay những cô gái thả
tóc bay trong gió, ngồi cạnh các thanh niên trên xe mui trần. Rồi những xe
cam nhông, kể cả loại kéo rờ mọt cũng vượt qua phía trước … Tôi nghĩ sao
mà dại thế, phải chi người ta chở linh cửu mẹ tôi trên một xe thể thao màu
đỏ, phóng hết tốc lực để hiến dâng cho người thêm chút nữa về đời sống
thực, thay vì chậm chạp lăn trên đường như một đám tang.
Bởi những lý do đó nên tôi muốn biết là hai người tài xế đã nói những gì;
một người khoảng ba mươi lăm tuổi cao chừng thước tám, khuôn mặt hiền
lành, còn người kia cũng to con với màu da sạm nắng. Tôi thoáng thấy họ
ngay từ lúc khởi hành và chợt nghĩ với vóc dáng như thế, họ không mấy phù
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hợp với việc lái xe tang; một chiếc cam nhông chở ống sắt có lẽ sẽ thích hợp
với họ nhiều hơn.
Sở dĩ tôi muốn biết là họ đã nói với nhau những gì bởi vì đó là câu chuyện
cuối cùng của loài người, những lời lẽ cuối cùng của cuộc sống mà mẹ tôi
còn nghe được; vì trong cuộc hành trình dài và nhàm chán đó thế nào mà hai
gã tài xế không nói chuyện với nhau. Còn việc sau lưng họ có linh cửu mẹ
tôi thì đối với họ nào có quan trọng gì, dĩ nhiên, công việc này đã quá quen
với họ, nếu không chắc họ đã chọn nghề khác.
Ðó là những lời cuối mà mẹ tôi còn nghe được vì sau khi đến nghĩa trang,
các nghi lễ của nhà thờ sẽ bắt đầu, và từ lúc ấy những âm thanh và lời lẽ sẽ
không còn dành cho cuộc sống này nữa, mà dành cho một thế giới khác.
Họ đang nói với nhau về chuyện gì? Về sự oi bức? Về thời gian cần thiết khi
quay lại? Họ kể chuyện gia đình hay bàn về kết quả các trận túc cầu bữa
trước? Họ chỉ cho nhau những quán ăn ngon nằm rải rác trên đường rồi tiếc
rẻ vì không ngừng lại được? Hay bàn tán về xe hơi với những hiểu biết về cơ
giới như những tay sành sõi? Tuy là tài xế xe tang, nhưng có mấy ai dính líu
đến ngành cơ khí mà không đam mê máy móc? Hay họ tâm sự với nhau về
những cuộc phiêu lưu tình ái? Mầy còn nhớ con bé tóc vàng bán nước ở cái
quán cạnh cây xăng mà bọn mình thường dừng lại? Ðúng là con đó đó. Thôi
đừng xạo cha nội, tao không tin. Thiệt mà, tao thề liền đó… Hoặc họ đang
kể cho nhau những chuyện tiếu lâm tục tĩu? Bỡi vì hai gã đó cứ tưởng chẳng
có ai; cái hòm gỗ đóng kín nằm đằng sau như không hiện hữu, vì họ đã quên
rồi…
Và mẹ tôi phải nghe những lời đùa bỡn ấy cùng với những trận cười khoái
trá? Chắc thế, người đã nghe và con tim đớn đau của người lại co thắt thêm
lên, chẳng phải vì xem thường hai gã đàn ông lạ mặt mà chính vì nỗi cay
đắng là phải nghe những lời lẽ đó thay vì nghe giọng nói của những đứa con
mà người hằng yêu thương.
Tôi còn nhớ lúc gần đến Vicenza, khi cái nóng trưa tròn bóng làm rung mờ
bóng hình mọi vật, đã bàng hoàng nghĩ lại là thời gian sau này tôi đã sống
quá ít bên cạnh mẹ. Rồi chợt nghe một mũi nhọn buốt đau giữa ngực, như
người ta thường gọi là niềm ân hận.
Ngay lúc ấy - không hiểu sao trước đó vẫn chưa hề xảy ra - âm vang giọng
nói của người bắt đầu dội lại trong tôi, của những buổi sáng đến phòng
người trước khi ra tòa soạn: “Mẹ có khoẻ không?” “đêm qua mẹ ngủ được “
(mà tôi biết là nhờ những mũi thuốc an thần) “con đi làm nghen mẹ” “ừ thôi
con đi đi”.
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Tôi bước được vài bước trong hành lang thì giọng nói đầy sợ hãi của người
vọng đến: “Dino!” Tôi quay lại. “Con về ăn trưa chứ?” “Dạ” “Còn bữa cơm
chiều?”
“Còn bữa cơm chiều?” Chuá ơi, trong câu hỏi bình thường đó có ẩn chứa
một ước vọng nhỏ nhoi. Người không yêu cầu cũng không đòi hỏi gì ở tôi,
chỉ nói để hỏi thăm một tin tức thế thôi.
Nhưng tôi đang có những cuộc hẹn hò ngu xuẩn, với những đứa con gái
chưa chắc đã thương yêu gì tôi, thậm chí còn cóc cần đến tôi nữa… nhưng ý
nghĩ trở về nhà lúc tám giờ ba mươi tối trong căn nhà buồn thảm, đượm
không khí già nua bệnh hoạn như nỗi chết cận kề đã làm tôi sợ hãi; mà đã có
mấy ai can đảm thú nhận những điều kinh khủng này, dù rằng rất thật? “Con
cũng không biết nữa, con sẽ điện thoại về sau” Tôi thường trả lời như thế.
Và tôi chắc thông báo là sẽ không về. Có lẽ người cũng biết là tôi sẽ nói thế
nên hai tiếng “đi đi” mang một nỗi buồn vô tận. Nhưng tôi là một đứa con
ích kỷ. Ích kỷ như tất cả mọi đứa con.
Lúc đó tôi không hề ân hận, không hề ăn năn hay có một ray rức nào. “Con
sẽ điện thoại về” và người đã thừa hiểu là tôi sẽ không về nhà ăn tối.
Mẹ tôi già nua, bệnh tật và biết là ngày tàn sắp đến nên rất hài lòng nếu tôi
về ăn tối ở nhà để bà bớt cô đơn. Bà chỉ cần tôi hiện diện, dù không nói lời
nào hay đôi khi gắt gỏng về những việc bất như ý trong ngày. Nằm bất động
trên giường nhưng bà sẽ thấy ấm lòng và được an ủi nếu nghe tiếng lục đục
của tôi ăn cơm trong bếp.
Nhưng tôi thì không. Tôi quả thật là thằng khốn nạn và ngu đần vì trong khi
tôi đi khắp thành phố Milano để vui chơi cùng bè bạn thì chính đấng sinh
thành, điểm tựa thật và duy nhất, sinh vật có một không hai trên cõi đời có
khả năng thông cảm và yêu thương, trái tim duy nhất có thể rướm máu vì tôi
(và tôi sẽ không bao giờ tìm được dẫu sống thêm ba trăm năm nữa) đang
nằm chờ chết.
Tôi chỉ cần nói vài lời với người trước bữa ăn tối về công việc và sinh hoạt
trong ngày, tôi ngồi trên đi văng và mẹ nằm duỗi cẳng trên giường. Rồi sau
bữa cơm tối, mẹ vui lòng để tôi đi đâu mặc kệ; người đâu có tiếc gì, trái lại,
còn vui mừng nữa nếu tôi có những cơ hội giải khuây. Nhưng trước khi ra
khỏi nhà để lao mình trong đêm tối tôi sẽ đến chào người “mẹ đã chích
thuốc chưa?” “Chích rồi, mẹ hy vọng là đêm nay ngủ được”.
Mẹ chỉ yêu cầu có thế. Nhưng ngay cả điều nhỏ nhoi này tôi cũng không làm
được, do lòng ích kỷ thấp hèn. Bởi vì tôi là con; và trong sự ích kỷ của kẻ
làm con tôi đã không cần biết là mình đã thương mẹ bao nhiêu. Ðể bây giờ,
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trong khoảng khắc cuối đời, trên đường ra nghĩa trang, người phải nghe
những lời tán gẫu, những chuyện tiếu lâm và tiếng cười thô lỗ của hai gã đàn
ông lạ mặt. Ðấy là món quà cuối cùng mà cuộc đời đã dành cho mẹ.
Giờ thì quá muộn rồi. Không còn gì nữa. Đã muộn quá rồi. Gần hai năm
qua, tảng đá đã hạ xuống để mãi mãi đóng kín ngôi mộ trong lòng đất, nơi
ánh sáng lờ mờ có linh cửu của ông bà, cha mẹ nằm chồng chất lên nhau.
Ðất đã lấp kín những đường rãnh, đây đó mọc lưa thưa vài chùm cỏ dại.
Mấy chậu hoa mới đặt trong chậu đồng vài tháng trước giờ phai tàn đến nỗi
không còn nhận ra hình dáng. Không. Những ngày mẹ bệnh hoạn và biết
mình sắp chết chắc chắn sẽ không bao giờ lùi lại. Mẹ vẫn câm lặng, mẹ
không trách móc gì tôi và có thể là người đã tha tội cho tôi, bởi vì tôi là con
của mẹ. Mà chắc là mẹ đã tha tội cho tôi. Thế nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến,
tâm hồn tôi lại bất an.
Mỗi một niềm đau sẽ được khắc lên tấm bia bằng chất liệu diệu kỳ, so với
nó cẩm thạch vẫn còn mềm như đất sét. Và thời gian dù vô tận cũng chưa đủ
để làm nó phai mờ. Sau một triệu thế kỷ niềm đau và nỗi cô đơn của mẹ do
tôi gây ra sẽ còn mãi mãi. Và tôi sẽ không thể nào cứu vãn. Tôi chỉ còn biết
thở dài, và hy vọng là người nhìn thấy.
Nhưng mẹ không nhìn thấy tôi. Người đã chết, xác thân bị huỷ hoại, không
còn sống nữa hay đúng hơn là chẳng còn gì ngoài sự mục rữa hình hài đã bị
tháng năm xúc phạm, theo sự phân hủy kinh hoàng và đau đớn của thời gian.
Không còn gì? Ðúng là không còn gì. Mà quả thật về mẹ tôi đã không còn gì
nữa?
Biết đâu! Có khi, nhất là trong những buổi chiều đơn độc, tôi lắng nghe một
cảm xúc lạ lùng. Có một điều gì đó xâm nhập trong tôi mà trước đó vài giây
chưa hề có, như một bản thể mơ hồ ngự trị trong tôi làm tôi không còn cô
độc, và mỗi cử chỉ, mỗi một lời đều như có chứng nhân của một linh hồn bí
ẩn. Mẹ! Nhưng phép lạ chỉ kéo dài rất ít, chừng một giờ rưỡi chứ không hơn.
Rồi sau đó dòng đời lại tiếp tục nghiền nát tôi dưới những bánh xe khô khốc
và bạo tàn của nó .
Trương Văn Dân chuyển ngữ
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PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

VÀI KỶ NIỆM VỀ MẸ TÔI

Cha tôi là một công chức của chánh quyền thuộc địa. Năm 1945 cha tôi thất

nghiệp nằm nhà. Mọi gánh nặng gia đình đè nặng trên vai mẹ tôi. Mẹ tôi là
người khéo tay và có số thương nghiệp, nhờ vậy mà gia đình cũng được ấm
no khi đất nước chuyển mình từ thuộc địa sang độc lập. Mọi việc đều thay
đổi. Trật tự xã hôi xáo trộn trầm trọng. Ngôn ngữ cũng thay đổi. Những từ
đồng chí, thanh niên, phụ nữ, thanh niên mới (đồng bào Thượng ở miền tây
bắc Thủ Dầu Một và Biên Hoà), độc lập, hoà bình, chiến đấu, tranh đấu
được nghe hằng ngày.
Trường học đóng cửa. Các anh tôi ở nhà nhưng phải tham dự cùng các thanh
niên và thiếu nhi khác trong các buổi họp và ca hát mỗi ngày. Một hôm anh
cả tôi ở nhà vá hàn một cái chảo. Tôi không thông cảm được nỗi cực khổ của
anh mà còn lấy chân đạp lên cái chảo. Anh giận dữ và lớn tiếng hăm doạ cho
tôi sợ không quấy rầy để cho anh hoàn tất công việc. Tôi thua buồn bỏ đi và
quyết định đi xa: về quê ngoại ở Bình Chuẩn cách quê nội Tuy An lối 6, 7
km nhưng phải đi ngang qua một khu rừng (Rừng Cò - Mi), một vườn cao su
và một cánh đồng rộng mênh mông, nắng đổ hoa vào buổi trưa. Đó là Đồng
Chập Chạ. Đi đến vườn cao su tôi gặp một ni cô. Bà có vẻ ngạc nhiên khi
thấy một đứa bé 05 tuổi đi một mình trong đồn điền cao su. Bà hỏi tôi đi đâu
và tại sao đi một mình như vậy. Tôi cho bà biết tôi về bà ngoại ở Bình
Chuẩn vì giận anh cả tôi doạ đánh tôi. Ni cô mua bánh cam cho tôi ăn. Bà
dẫn tôi theo bà để về Bình Chuẩn. Đến Tân Khánh bà tiếp tục dẫn tôi đi và
nói rằng đó là Bình Chuẩn. Tôi cãi lại: Đây là Tân Khánh. Mẹ tôi có dẫn tới
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đến đây xem hát. Tôi vừa dứt lời thì thấy bà tám Hiển. Tôi gọi: Bà tám! Bà
tám thấy tôi đi một mình nên hỏi: Mẹ con đâu? Con đi đến đây với ai? Tôi
cho bà biết tôi tự đi một mình từ Tuy An về nhà bà ngoại và cùng đi với bà
này. Tôi vừa nói vừa chỉ ni cô. Không biết vì sao ni cô hoảng sợ bỏ chạy.
Tôi theo bà tám Hiển về Bình Chuẩn sau một cuộc hành trình đi bộ qua các
xã Tuy An, Thuận Giáo, Tân Khánh và Bình Chuẩn. Về đến nhà bà ngoại
ôm tôi vào lòng và khóc vì hoảng sợ sau khi nghe bà tám Hiển thuật lại
chuyện gặp tôi và một ni cô ở Tân Khánh.
Trưa hôm ấy mẹ tôi về nhà. Không thấy tôi, mẹ hỏi cha về tôi. Anh cả tôi im
lặng nhưng vẫn nghĩ rằng tôi lẩn quẩn ở các khu phố của cha tôi trên hương
lộ nối liền Tuy An và Búng. Cha, mẹ và anh tôi chia nhau đi tìm tôi. Không
thấy. Cha tôi chở mẹ tôi trên chiếc xe Alcyon chạy dọc theo hương lộ Tuy
An- Búng. Không thấy. Cha mẹ tôi thất vọng. Mẹ tôi khóc oà lên. Một trận
cãi vả diễn ra giữa cha và mẹ tôi. Mẹ tôi trách cha tôi nằm nhà mà không lo
cho con. Cha tôi không nói một lời không phải vì chấp nhận mẹ tôi nói đúng
mà vì người có trăm ngàn nỗi lo âu trong tâm bên cạnh mặc cảm thất nghiệp
không chu toàn trách nhiệm của người trưởng gia đình. Cha tôi còn một hy
vọng cuối cùng về việc tìm kiếm tôi: về Bình Chuẩn. Hy vọng này rất mong
manh vì cha tôi không tin tôi biết đường về Bình Chuẩn với số tuổi của tôi.
Lại càng không tin tôi đã dùng đường rừng và vườn cao su mà dân làng quê
nội tôi thường tới là Vườn Cao Su Thầy Tư Vĩnh. Rừng Cò- Mi không có
cọp, beo hay heo rừng nhưng là một khu rừng âm u đầy nguy hiểm đối với
số tuổi của tôi lúc bấy giờ. Trong rừng có rất nhiều muỗi mà cư dân Lái
Thiêu cho rằng cư dân Tuy An (An Phú) bị sốt rét vì loài muỗi Rừng Cò- Mi
này mà ra. Dù tin hay không tin, lúc bấy giờ cha mẹ tôi không còn một hy
vọng nào khác nữa. Cha tôi chở mẹ tôi về Bình Chuẩn bằng đường Thuận
Giáo. Về đến nhà bà ngoại câu hỏi đầu tiên của mẹ tôi là Thằng Lân có về
đây không? Câu trả lời Có của bà ngoại làm cho mẹ tôi an lòng. Mẹ tôi vừa
mừng vừa tức giận vì tôi làm cho cha và mẹ tôi khổ công tìm kiếm tôi khắp
cả Tuy An, hương lộ đất đỏ từ Tuy An ra Búng.
Nó đâu rồi? Mẹ tôi hỏi.
Con đừng làm cho nó sợ. Nó thích tắm mạch. Có lẽ nó đi xuống đó. Bà ngoại
đáp.
Mẹ tôi vội vã đi xuống mạch nước cách nhà bà ngoại lối 1 km. Đó là nguồn
nước ngọt thiên nhiên của đa số dân trong làng. Không thấy tôi ở đó mẹ tôi
lần theo bờ suối đi xuống ruộng. Tôi quây quần bên cạnh các con của dì tôi
chuẩn bị về nhà sau một ngày làm lụng vất vả. Trên bờ đê mẹ tôi cất tiếng
hỏi: Thằng Lân có ở dưới đó không? Một người anh họ, con của dì tôi, nói:
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Tiếng của ai giống tiếng của dì tám. Vừa nói xong anh lên tiếng đáp: Có.
Anh dẫn tôi lên gặp mẹ tôi.
Gặp tôi mẹ tôi vừa mừng vừa giận nhưng mẹ không lớn tiếng với tôi như đã
biết được phần nào tánh tình của tôi. Mẹ tôi và tôi về đến nhà bà ngoại thì
trời sụp tối. Bà tôi thắp hai cây đèn dầu phộng cho có ánh sáng để dọn cơm
chiều. Nhưng cha tôi thúc giục mẹ tôi trở về Tuy An. Đây là một trong
những chuyến đi vất vả trong đời mà tôi còn nhớ bằng ký ức nhỏ bé của một
đứa trẻ chưa đến tuổi đi học. Trời tối như mực. Xe đạp không có đèn lại
chạy trên con đường mòn đầy cát, vượt qua Đồng Chập Chạ, vào vườn cao
su Thầy Tư Vĩnh, tránh Rừng Cò- Mi để ra hương lộ Búng - Tuy An. Suốt
ngày đi bộ tôi cảm thấy mệt nhoài, lúc thì thức lúc ngủ gục trên xe đạp khiến
mẹ tôi phải cực khổ giữ cho tôi không bị té xuống đất. Về đến nhà ở Tuy An
tôi không ăn uống gì cả mà ngủ một giấc đến sáng. Sáng dậy tôi gặp anh cả
tôi. Anh nhìn tôi vừa cười vừa nói: Tao chưa thấy thằng con nít nào lớn gan
như mày. Từ đó cho đến cuối cuộc đời anh cả tôi không bao giờ lớn tiếng
với tôi. Tình thương và sự tận tuỵ của anh đối với em làm cho mọi người
biết anh đều yêu mến và thán phục anh.
Gia đình tôi rơi vào cảnh sa sút nhưng gánh nặng lại tăng thêm khi một ông
chú và một đứa con trai về sống trong nhà. Người gánh chịu thêm gánh nặng
lúc bấy giờ là mẹ tôi. Nhưng không nghe mẹ than phiền chi cả. Hình như mẹ
xem đó là bổn phận và sứ mệnh của mẹ trong gia đình vậy.
Ông nội tôi có bà nội II khiến bà nội I thua buồn mà chết. Cha tôi nuôi ba
người chú. Tất cả đều học ở Sài Gòn. Học xong các chú đều lên Phnom
Penh lập nghiệp. Không biết các chú có tham gia đảng phái nào trên xứ lạ
quê người hay không. Chỉ biết rằng năm 1945 các chú đều về nước và tham
gia kháng chiến. Một chú bị xử bắn vào ngày quân Pháp tấn công vào làng.
Một chú hoạt động ở quê vợ ở Tân Khánh. Một chú làm việc cho một nhà
buôn ngoại quốc ở Phnom Penh và có vợ gốc Sa Đéc. Năm 1945 chú theo
vợ về Sa Đéc. Về quê vợ, không làm gì ra tiền, chú bị bên vợ khinh khi. Chú
ẵm con đi bộ từ Sa Đéc về Tuy An. Có lẽ mẹ tôi không than phiền gì cả vì
cảm thông sự tủi hờn của chú, người mặc áo rách về làng sau hàng chục năm
sống tha phương? Về làng chú biết trông cậy ai hơn người anh đã giúp đỡ
mình khi còn trẻ. Con trai của chú cùng tuổi với tôi nhưng trông nó ốm yếu
và bịnh hoạn lắm. Nó khô héo sau cuộc hành trình gần 200 km trên lưng
cha, thiếu ăn, thiếu uống và bị phơi nắng. Chắc chắn nó nhớ mẹ nó khi sống
ở nơi xa lạ mặc dù đó là quê nội của nó. Nó bịnh; mặt nó thóp lại. Người ta
nói nó bị ban khỉ (có lẽ tại mặt nó teo lại như mặt khỉ?). Điều đặc biệt là nó
hay ngồi ngoài bìa bộ ván như khỉ vậy. Chú tôi không để ý gì đến con lẫn sự
sống trước mắt. Ngày nào chú cũng đi hội họp để cho cha tôi phải canh giữ
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đứa con bị ban khỉ của chú cho đến ngày thằng bé trút hơi thở cuối cùng mà
cha lẫn mẹ nó đều không hay biết!
Người chú con bà nội II không mang họ cha nên không ưa thích gì các anh
của dòng trước. Chú làm việc trên đồn điền Quản Lợi cùng với một người
sau này có danh vọng trong nước. Năm 1945 chú cũng về Tuy An và cùng
với ba người anh khác mẹ tham gia kháng chiến nhưng trong lòng cả bốn
người chú đều có những bất mãn và sự hậm hực riêng. Hai chú không muốn
thấy sự hiện diện của người Pháp trên đất nước mình. Một chú thù hận xã
hội vì bị bên vợ khinh khi. Chú cuối cùng chịu ảnh hưởng ít nhiều của
những người đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản điển hình là các chủ đồn điền
cao su. Chú cũng có bất mãn trong gia đình vì phải lấy họ mẹ và bị phân biệt
đối xử trong xã hội phụ hệ và đa thê. Mẹ tôi hoàn toàn không để ý đến
những chuyện này và xem tất cả là em chồng của mình.
Lúc ấy có lịnh giết chó. Trong nhà có 07 con chó rất khôn nhưng đành phải
giết chúng. Ngày nào cha tôi với ông tư Siêng, năm Phón cũng nhậu thịt chó.
Cha tôi là công chức thất nghiệp. Tôi không biết ông tư Siêng làm nghề gì,
chỉ biết lúc nào cặp mắt của ông cũng lim dim, miệng không ngừng giải
thích lời dạy của Thánh Hiền. Ông nói: Xuất giá tòng phu. Phu tử thì tòng
tử. Nghĩa là: Ngồi trên xe ngựa thì phải tòng theo người đánh xe ngựa. Nếu
xe ngựa đụng vào gốc sao, gốc dầu, phu xe chết thì mình cũng chết theo.
Năm Phón là thợ máy ở Sài Gòn về quê lánh nạn khi xảy ra những cuộc
đụng độ giữa các thanh niên cầm tầm vông vát nhọn với quân Chà Chóp.
Trong làng không có máy móc gì cho ông sửa cả. Tất cả đều đi xe đạp. Một
Kính (thiếu uý Kính) có mua một chiếc xe đò cũ ở Lộc Ninh. Về đến làng thì
xe hết chạy. Năm Phón sửa như thế nào mà ngày nào tôi cũng có mặt trong
đám người phụ đẩy cho xe chạy với hy vọng mong manh là xe nổ máy, tôi
có cơ hội ngửi mùi thơm của xăng và được ngồi trên xe chạy quanh làng cho
có gió mát. Ước mơ ấu thời đó không bao giờ thành đạt. Trong làng chỉ có
hai Đầy cỡi xe mô- tô mà thôi. Con chó nhà thằng Bu ghét tiếng nổ bình
bịch phát ra từ chiếc mô- tô của hai Đầy. Nó nhảy phóng ra đường khiến cho
hai Đầy té mô- tô chết giấc khi xe chạy với tốc độ 50 km/ giờ. Tôi là đứa trẻ
rảnh rang trong thời độc lập chuẩn bị chiến tranh nên thường có mặt trong
bất cứ biến cố lớn nhỏ nào trong làng. Hai Đầy nằm bất tỉnh. Một người cho
rằng cho anh ấy uống đồng tiện thì sẽ tỉnh lại. Thế là tôi là người hiến đồng
tiện cho anh. Quả nhiên vài phút sau anh ấy tỉnh dậy, tay chân trầy trụa và
dính nhiều bụi đỏ của hương lộ.
Năm Phón là người thợ máy bất phùng thời và cam chịu nghèo tại nơi sinh
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quán nghèo nàn của mình. Lịnh giết chó lại giúp cho ông ấy có nguồn thịt
dồi dào. Ông muối nhiều hũ thịt chó để có thức ăn dinh dưỡng hằng ngày.
Gia đình tôi ly tán khi quân Pháp tiến vào Tuy An. Bốn người anh của tôi
trốn trong rừng hay chạy về nhà bác tôi ở Tân Uyên. Mẹ tôi và tôi chạy về
Bình Chuẩn. Cha tôi bị bắt. Nhà bị đốt. Tất cả đều thất lạc. Không biết người
Pháp lấy tin tình báo như thế nào mà họ liệt Tuy An vào danh sách tiểu
Nghệ An như Hóc Môn, Quảng Ngãi, Phu Riềng, Càn Long. Vào thập niên
1930 và 1940 các đảng viên Cộng Sản trong tỉnh Thủ Dầu Một được tìm
thấy:
1. trong các đồn điền Lộc Ninh, Hớn Quản, Dầu Tiếng với các phu đồn điền
mộ từ miền Bắc và miền Trung (đảng Cộng Sản Đông Dương).
2. trong các lò gốm do người Hoa làm chủ. Ông Phan Văn Hùm gốc ở Búng
du nhập chủ nghĩa Cộng Sản vào các lò gốm ở Hưng Định, Thuận Giáo và
Lái Thiêu. Một số công nhân lò gốm gốc Hoa theo đảng Cộng Sản Trung
Hoa. Theo lời một công nhân chuyên xây lò hầm đồ sành sứ gốc Hoa nói với
tôi năm 1979 khi Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nghiêng theo Liên
Sô và chống Trung Quốc dữ dội, rằng anh ta được ông Tôn Đức Thắng kết
nạp vào đảng. Tôi chỉ ghi lại lời nói của anh này chớ chưa có cách gì kiểm
chứng. Đó là lời của anh ấy khoe với tôi. Tinh thần của tôi quá mỏi mệt nên
tôi không muốn biết anh ta được kết nạp vào đảng Cộng Sản nào? khuynh
hướng Cộng Sản nào ( Đệ Tam, Đệ Tứ, chủ nghĩa Mao)? Điều tôi biết chắc
chắn là ông Phan Văn Hùm theo khuynh hướng Cộng Sản Đệ Tứ Quốc Tế.
Năm 1945 ông bị nhóm Đệ Tam Quốc Tế được gọi tắt là nhóm Stalinist của
Trần Văn Giàu, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Trấn,
Kiều Đắc Thắng giết chết. Tạ Thu Thâu bị giết ở Quảng Ngãi.
3. trong giới công nhân thiết lộ Xuyên Đông Dương (Đông Dương Cộng Sản
Đảng). Tuy An giáp ranh với Dĩ An. Ông Đào Sơn Tây gia nhập Đông
Dương Cộng Sản Đảng. Cư dân Tuy An là công chức, tư chức, thương gia,
khai thác lâm sản chớ không có người nào làm công nhân để được kết nạp
vào đảng Cộng Sản Đông Dương. Cư dân trong làng tham gia kháng chiến
đều là những trí thức tiểu tư sản. Họ kháng chiến vì yêu nước, vì độc lập
nước nhà chớ không vì chủ nghĩa Marx- Lenin xa lạ đối với họ.
Vì có tiền kiến Tuy An là một tiểu Nghệ An nên cư dân Tuy An bị qui nạp là
đảng viên Cộng Sản nên cha tôi bị tra khảo dữ dội. Cha tôi bị bắt lúc say
rượu. Có lẽ người nhậu thịt cầy với tư Siêng và năm Phón? Bị tra hỏi trong
lúc say rượu cha tôi có biết gì mà trả lời. Người tra khảo càng nghi ngờ
nhiều hơn. Thế là họ cho cha tôi vào danh sách à fusiller (xử bắn). Phòng tra
khảo cha tôi lúc ấy là văn phòng hiệu trưởng trường tiểu học Lái Thiêu. Và
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nhà giam cha tôi là một phòng rộng lối 10 m2 nằm sau nhà làng Tân Thới
cạnh phông- tên nước của trường tiểu học. Khi tỉnh rượu cha tôi cho người
tra khảo Pháp biết cha tôi là một công chức mất việc và về làng sinh quán
chớ không phải đảng viên Cộng Sản gì cả. Cha tôi nói tiếng Pháp trôi chảy.
Người tra khảo hỏi tại sao cha tôi không ra thành phố ở? Cha tôi cho anh ta
biết Tuy An là quê quán của người nơi người có nhà cửa, đất đai và tài sản.
Nếu ra thành phố thì ở đâu? Tiền đâu mà thuê mướn nhà khi bị thất nghiệp?
Người tra khảo có vẻ hiểu ý của cha tôi. Hắn hỏi cha tôi muốn trở lại làm
việc không? Dĩ nhiên cha tôi đồng ý. Đó là một sự lựa chọn mà người tầm
thường nào cũng có khi đứng trước cái chết và sự sống bình thường.
Trong làng người ta loan truyền tin cha tôi hợp tác với Pháp. Mẹ tôi bị ruồng
bắt. Giữa đêm người ta bịt mặt và thổi còi bao vây nhà bà ngoại tôi để tìm
kiếm mẹ tôi. Không thấy mẹ tôi những người bịt mặt bằng vải đen bắt bà tôi.
Tôi và người anh bạn dì khóc ré lên. Người chỉ huy bắt bà tôi ra lịnh: Im!
Lịnh của ông ta làm cho hai anh em tôi kinh hoàng, sợ đến không dám khóc.
Nhưng tôi nhận ra giọng nói khàn khàn của một người bà con gọi bà tôi
bằng cô. Những người bắt và bịt mắt bà tôi đều bịt mặt bằng vải đen. Họ là
những người bà con quen biết trong làng. Họ dẫn bà tôi ra bờ hồ và bắn vài
phát súng xé tan sự yên tĩnh của một đêm không trăng sao. Tôi và người anh
họ khóc thét lên vì tưởng rằng người ta giết bà tôi. Trời tối đen như mực.
Trong căn nhà rộng lớn chỉ có hai đứa trẻ. Một đứa 05 tuổi và một đứa 06
tuổi. Cả hai chúng tôi không sao ngủ được. Nằm trên bộ ván gỗ chúng tôi
khóc rấm rức. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đêm ấy họ thấy mẹ tôi trong nhà? Họ
lục xét cả căn nhà rộng lớn kể cả tủ chén dĩa. Tôi hoàn toàn không biết mẹ
tôi trốn ở đâu. Nhà ở Tuy An không còn nữa. Ở Bình Chuẩn mẹ tôi quen
thân với Dì năm Leo và má chị Lan ở Xóm Ngoài trên đường đi Thuận
Giáo. Ở Tân Khánh mẹ tôi quen với nhiều người từng buôn bán với mẹ. Ở
Phú Hoà dì tôi có hai căn nhà lớn có hầm núp bom kiên cố ở Phú Lợi và Hòa
Thạnh. Có lẽ mẹ tôi sống lẫn quất quanh các vùng nói trên.
Khoảng hai giờ đồng hồ sau khi có tiếng súng nổ ngoài bờ hồ, bà tôi về nhà
và gõ cửa. Tôi reo lên: Bà ngoại về! Cậu bảy C. bắt bà! Bà nói bằng một
giọng yếu ớt và sợ sệt: Đừng nói! Từ đó đến ngày bà mất tức 27 năm sau bà
không bao giờ nhắc đến chuyện đau lòng xảy ra với bà.
**
***
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Từ người tù bị tra khảo cha tôi làm việc trở lại. Chánh quyền Pháp ở quận
Lái Thiêu dẫn cha tôi xuống tiệm may Huê Lợi để may vài bộ đồ để bắt đầu
làm việc. Khám nhốt cha tôi sau nhà hội Tân Thới là nhà ở của cha tôi. Cha
tôi tìm cách liên lạc với mẹ tôi và dùng tiền để nhờ người dẫn mẹ tôi ra Lái
Thiêu. Hai anh lớn của tôi xuống Sài Gòn bằng ngã Dĩ An. Hai người anh kế
ra Lái Thiêu bằng ngã Bình Hoà. Tôi là người sau cùng đoàn tụ với cha mẹ
và các anh ở Lái Thiêu. Lái Thiêu trở thành trú quán lâu dài nhất của gia
đình tôi. Ở đây tôi có thêm hai em trai và một em gái. Người em trai kế tôi
mất khi chưa được ba tháng tuổi. Hai người anh lớn của tôi về Sài Gòn để
tiếp tục việc học hành ở trường Pétrus Ký. Thay vì học hai anh đi vào bưng
biền nhưng cha tôi không hề hay biết. Cha mẹ tôi lại phải khổ sở với chánh
quyền địa phương về chuyện này.
Mẹ tôi say mê buôn bán. Mẹ mua thuốc lá ở Bình Chuẩn, Vĩnh Trường, Tân
Khánh về bán cho các đại lý ở Thủ Dầu Một và Lái Thiêu. Việc chuyển vận
thuốc ra khỏi làng rất khó khăn. Vì vậy giá thuốc lá tương đối cao. Thời ấy
có thuốc điếu Jobs, Mic, Bastos, Cotab nhưng đa số dân chúng vẫn quen hút
thuốc vấn nặng mùi hơn thuốc điếu do Pháp sản xuất và bán ngoài thị
trường. Người hút thuốc sành điệu có thuật ướp thuốc lá riêng. Tôi là người
thay mặt mẹ tôi đến các đại lý thuốc ở Thủ Dầu Một để thu tiền bán thuốc lá.
Du kích Việt Minh thường đón xe ngựa để xét và tịch thu giấy bạc 100 gọi là
giấy bộ lư. Có khi họ không tịch thu mà nhận mộc Uỷ Ban Hành Kháng
Nam Bộ tỉnh Thủ Biên hay xé đôi tờ giấy bạc (phân nửa tờ giấy bạc 10 trị
giá 5 v. v.) để người tiêu xài bị chánh quyền Pháp và sau này là chánh quyền
quốc gia gây khó dễ.
Việt Minh không xét xe đò được vì xe đò chạy theo đoàn convoi có xe thiết
giáp mở đường và hộ tống. Có một lần chiếc xe ngựa chở tôi bị du kích Việt
Minh chặn lại trên Quốc Lộ 13 trước trường Trịnh Hoài Đức sau này và dẫn
vào con đường đất đỏ đi An Sơn. Người lớn trên xe đều bị xét, nếu có tiền
bộ lư (giấy bạc 100) hay giấy 10 màu đỏ - tím có hình Chùa Tháp thì bị tịch
thu. Họ tịch thu không đến 200 đồng piastres lúc bấy giờ trong khi tôi đội
nón cối và có trên 10,000 trên đầu đa số là giấy 100 mà Việt Minh muốn tịch
thu. Vì buôn bán thuốc lá và giao dịch với nông dân sản xuất thuốc lá trong
vùng Việt Minh kiểm soát, cha mẹ tôi bị bắt và đưa vào phòng tra khảo ở
sau văn phòng hành chánh quận Lái Thiêu. Hai anh kế tôi trốn ở đâu tôi
không biết. Một người láng giềng kéo tôi vào nhà và dặn tôi đừng ra ngoài.
Bà cho biết cha mẹ tôi hiện đang ở phòng tra khảo.
Cha tôi sống trong cảnh trên đe dưới búa. Việt Minh lên án cha tôi là Việt
gian. Chánh quyền thuộc địa và những người Việt hợp tác với Pháp nghi ngờ
cha tôi là Việt Minh! Sản nghiệp tiêu tan. Hai anh lớn đi bưng biền. Một
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người ra thành vì bịnh. Một người ra đi biền biệt. Hai anh kế tôi học Pétrus
Ký. Rồi tôi cũng đi học ở Sài Gòn. Hàng tuần cha trông ngóng các anh tôi về
nhưng cha chỉ thất vọng mà thôi. Biết tâm trạng buồn phiền của cha, mỗi
chiều thứ bảy tôi đạp xe về thăm cha mẹ ở Lái Thiêu. Chiều chúa nhật lại
phải đạp xe về Sài Gòn. Anh cả tôi đã có gia đình. Anh làm việc cho một
ngân hàng BNCI của Pháp trên đường Chaigneau trước khi làm việc cho
hãng Denis Freres. Nhà anh là nơi hội tụ của anh em chúng tôi.
Cha tôi mất. Mẹ tôi sống với hai em còn nhỏ. Hằng tháng mẹ có tiền hưu
bổng của cha tôi. Mẹ kiếm khá nhiều tiền nhờ bán tơ lụa và vải vóc dành cho
phụ nữ. Nhờ khả năng thương mại của mẹ và lòng tốt của các anh và các chị
dâu, việc học hành của tôi không bị gián đoạn vì sự ra đi quá sớm của cha
tôi. Như lúc cha tôi còn sống, tôi về thăm mẹ tôi hằng tuần. Tôi đau lòng khi
thấy em tôi học kém giống như sự đau lòng của cha tôi khi thấy tôi học kém
vì dùng hầu hết thì giờ cho các trò chơi. Việc tôi dẫn Nguyễn Văn Pierre và
Nguyễn Văn Sâm đi chiến khu càng làm cho cha tôi khổ tâm với chánh
quyền địa phương nhất là cảnh đau lòng của người cha khi nhìn đứa con 10
tuổi của mình ngồi trên chiếc xe Jeep chở ra phòng tra khảo của Phòng Nhì
ở Phú Long. Cha và mẹ tôi luôn luôn cãi vả mỗi khi cha tôi phạt tôi. Mẹ tôi
thương con bằng những lời dịu ngọt và sự sung mãn vật chất. Cha tôi suy
nghĩ nhiều đến tương lai của con. Tôi luôn luôn ghi nhớ sự nghiêm khắc đầy
tính xây dựng đáng yêu của cha tôi. Những giọt nước mắt của người cha khi
trừng phạt con ngu dại làm cho tôi thức tỉnh.
Tôi cương quyết đem em tôi về Sài Gòn để theo dõi việc học hành dẫu biết
rằng sự quyết định này khiến cho mẹ tôi càng cô đơn hơn. Mẹ chỉ còn sống
bên cạnh em gái của chúng tôi mà thôi. Anh tôi phải vất vả thuyết phục ông
Đinh Căn Nguyên, hiệu trưởng trường Võ Trường Toản, để cho em tôi
chuyển trường vì học bạ của em tôi không có gì hấp dẫn cả. Tôi không hối
hận về quyết định quá nặng về lý hơn là tình này. Ngược lại tôi sung sướng
về thành quả giáo dục của tôi khi biến em tôi thành một học sinh xuất sắc
ngay trong niên học đầu ở trường Võ Trường Toản. Một bạn học của em tôi
hỏi: Mày học dở ở Trịnh Hoài Đức, sao xuống đây mày đứng đầu lớp. Vậy
mấy thằng ở Trịnh Hoài Đức giỏi ghê gớm lắm phải không? Tiến sĩ Võ Văn
Tới vẫn còn giữ nhiều kỷ niệm đẹp về em tôi. Một hôm ông gặp con tôi ở
trường Harvard và thấy con tôi có vóc dáng giống em tôi lại cùng họ và chữ
lót. Khi hỏi ra thì đó là cháu của người bạn của ông ở trường Võ Trường
Toản năm xưa. Giáo sư Tới kết thân với con tôi từ đó. Em tôi đậu THDNC
hạng tối ưu và có thành tích nổi bật ở đại học Luật Khoa và Học Viện Quốc
Gia Hành Chánh (Cao Học Hành Chánh Công Quyền khoá VII).
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Đến giữa thập niên 1960 mẹ tôi sung sướng vì thấy các con đã có gia đình và
cuộc sống ổn định. Hằng năm đến Tết tất cả con, dâu và cháu nội về Lái
Thiêu ăn Tết vui vẻ. Đêm giao thừa là đêm cờ bạc giữa các anh em tôi trong
nhà. Người thắng quẹt lọ nồi vào mặt người thua. Đến sáng mồng một Tết
mặt người nào cũng đầy lọ nồi. Nhà có nhiều lễ giỗ. Đó là dịp để bà con và
con cháu tụ về mái nhà tổ phụ. Đó cũng là bổn phận và trách nhiệm tinh thần
của mẹ đối với tổ tiên bên chồng và tổ tiên của mẹ khi cha con sống và cũng
như sau khi cha đã mất mặc dù phải tốn nhiều thì giờ, tiền bạc và công sức
để có những lễ giỗ tươm tất hằng năm. Niềm vui của mẹ tan biến sau ngày
30 - 04 - 1975. Mẹ đau lòng nhìn con cháu sống kiếp lao đao; tương lai bất
định. Đứa thì thất nghiệp; đứa ngục tù cải tạo; đứa bị bắt vì bị tình nghi là
đại tá cảnh sát (em tôi). Đứa tử trận trong chiến tranh. Đứa từ phương xa trở
về cư xử như người xa lạ. Ngày ba anh em chúng tôi rời khỏi quê hương mẹ
chúng tôi không hề hay biết gì cả. Sự chia ly này không giống cảnh chia ly
năm 1945 - 1946. Các con vĩnh viễn xa mẹ. Các con chỉ tìm lại mẹ trong kỷ
niệm vui buồn lẫn lộn qua nước mắt và sự đau nhói trong tim mỗi khi nhắc
lại những kỷ niệm ấy… Con kính dâng mẹ cùng các bà mẹ Việt Nam khác
cùng cảnh ngộ bài thơ vụng dại dưới đây do con viết lên để tạ ơn mẹ và các
bà mẹ Việt Nam khác đã đổ xương máu, mồ hôi và nước mắt trải qua những
tang thương biến đổi và thăng trầm của đất nước.
Cuộc thăng trầm bốn ngàn năm quốc biến,
Bao tang thương, đổ vỡ với hờn căm
Nhưng mẹ Việt vẫn can đảm âm thầm
Đem mối giềng cho quê cha, đất tổ.
Lúc nguy biến tuốt gươm thiêng giết giặc.
Trong thái bình lại phải đổ mồ hôi,
Lên núi thẳm tìm chồng con chết trận
Chốn hoang vu không thấy vết chân người.
Mẹ khả kính nuôi chồng, con rồi cháu,
Đếm tuổi già qua gian khổ từng ngày.
Trong tăm tối nhìn đời qua ly biệt
Giữa thanh thiên chưa thấy ánh mặt trời.
P. Đ. L
Thôi mẹ nằm yên giấc trong giấc ngủ thiên thu bên nấm mồ tổ phụ.
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hồ đình nghiêm

CÂY NHANG CHẲNG ĐỦ ẤM TRANG THỜ
thương quý tặng tất thảy những người MẸ

Hôm nay ngày đầu năm, thứ hai đầu tuần mình cũng đi làm như thiên hạ. Ra
về tuyết mỏng, nhẹ rơi, câm nín. Đường tới métro trơn trợt, gió đuổi sau lưng,
tự dưng buốt lạnh: Mình đang lần hồi già yếu đi, có phải? Lực vơi, dầu cạn,
ngọn lửa yếu. Đèn dần lu mờ soi chẳng tỏ, ái ngại nhìn ra phận mình chẳng
làm nên công trạng gì suốt tháng năm dài đầu tắt mặt tối. Sáng đi chiều về, an
tâm vì có việc làm, chỉ rứa thôi. Không đòi hỏi, vui được ngày mô hay ngày
nớ. Và ngày, ôi thôi, trôi rất mau. Hết xuân tới hè, qua thu lại gặp đông. Bữa
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ni lạnh dữ, xứ này chưa tới xuân, mùa màng xa nửa vòng trái đất kỳ khôi trái
khuấy!
Trời lạnh, mình ghé chợ mua cá về kho với thịt ba chỉ, ớt trái cùng thơm cắt
lát mỏng; vô internet họ bày sao thì nghe vậy, tùy miệng lưỡi mà gia giảm
muối tiêu đường nước mắm. Chuyện ăn, mình chẳng nhiêu khê cầu kỳ, mình
thích ăn cá vì tình cờ đọc thấy ở đâu đó câu nói cảm động, chân tình, và mộc
mạc: “Cơm với cá như mạ với con”. Bao giờ cũng vậy, trước khi ăn, mình ra
trang thờ thắp cho đấng sinh thành một cây nhang. Chỉ một, không ba cây vì
ngại khói dâng rồi đánh thức còi báo động đề phòng hỏa hoạn. Nó thức, nó ré
kêu thảng thốt, nghe mệt tai, nghe hồi hộp, mất sướng! Dĩ nhiên trên miếng gỗ
mình mua từ cửa hàng Ikea về tự đóng lấy có đặt để khuôn ảnh trắng đen
người mình thờ phượng hoài tưởng. Hôm nay mồng Một, mình nói cho mình
nghe, rồi tự nhiên đâm nhớ tứ tung, quàng xiên về ngày tháng cũ.
Mạ mình thời trẻ ngó đẹp gái, chẳng biết trai làng có anh mô xao xuyến?
Không nghe anh chị mình kể duyên do đâu thành hình một mối tình và rồi
người lấy Ba mình làm chồng, để sau này chăm chỉ đẻ lai rai những mười đứa
con. Trong “đội tuyển” của ông bà, mình khoác áo số 10 mà lại vào vai hậu
vệ. (Một đội bóng đá, số 10 bao sân trên, thường là vua phá lưới). Mình là
nâm-bờ ten, cú rặn cuối cùng, để mạ giã từ ngao ngán kiếp bầu bì sinh nở. Đẻ
mình, nghe nói mạ không hao tổn sinh lực cho lắm, như thể ra đồng ẻ một bại,
khỏe re. Cục thịt đỏ hỏn đặt lên bàn cân, kim độ lượng chỉ ngang lằn vạch 4 kí
200 gr. Bệnh viện nhỏ xớn xác, y tá nổi hứng bồng mình chạy đi khoe tứng
lừng lựng: Ngó nì, ngó thằng cu con mụ tra nì. Ý nói già như rứa rồi mà đẻ
thằng qúy tử bồng bắt trẹo tay, chưa kể cái khoảng nhan sắc: Ngó nì, cái mặt
chộ dễ ghét chưa!
Người quê mình có cái dở mà cũng có cái dễ thương. Nói dễ ghét là do sợ vào
điều gì đó, nói trại đi kẻo ai đó quở. Vì thế, tuy là bây-bi mà mình đã lộ ra cái
vấn nạn dễ thương rất mực. (Chủ quan cũng có cái “dễ ghét” của chủ quan.
Hihi). Chữ hoa cũng thế, kiêng cử nên đẻ ra chữ huê. Xứ Huê-kỳ. Một vài
bông huê… Tên mạ mình là một loài huê hiếm, tựa như hoa Trang, màu trắng
và thường nở rộ từng cụm lớn. Mình không muốn nói tên người ra, quen rồi,
như thuở học trò luôn dấu kín tên cha mẹ bởi sợ bọn bạn nhất qủy nhì ma sẽ
kêu đích danh khi đứng ngoài ngõ réo gọi đi học. Chắc bạn cũng từng gặp vấn
nạn như vậy, để người trong nhà nghe được rồi quở mắng: Học trò học bè chi
mà mất dạy rứa bây! Thiệt ba de… Giống hoa, thân thể mạ luôn sản sinh ra
mùi quyến rũ. Mình đeo bà không sợ chúng bạn cười, lớn đầu rồi mà tối ngủ
phải thò tay sờ bụ mạ mới an giấc. Ba mình đánh không nương tay do bởi cái
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tật xấu ấy. Đánh và chửi: Đồ con hư tại mạ! Mình nghĩ, quả nhiên mình có lỗi
với ông, đeo mạ như rứa thì ba mình không có cơ hội để dụ khị mạ mình làm
chuyện tối lửa tắt đèn. Giáo dục có khi phát sinh từ lòng ghen tuông. Mạ
thằng Yên cưng thằng Út quá làm tao chẳng được xơ múi gì! Thôi đi tiá, bộ
tiá hổng sợ tui có thêm đứa em sao tiá? Tiá nơ-pa nhưng má ngán sinh con thì
nên để cho bả nghỉ hưu chớ. Bệnh viện kêu là mụ tra thì phải nên hiểu là rơi
vào hạng tuổi đó, người thông thường chả còn tơ vương ham muốn chuyện
mần ăn. Xem ra để cho thằng út sờ bầu sữa mẹ e dễ chịu hơn là hứng đỡ cái
thân xác nặng nhọc của ba thằng Yên. Yên là tên gọi nựng nịu đứa con đầu
của hai người. Mình sinh sau đẻ muộn nên chả biết mặt ngang mặt dọc của tay
“đầu sỏ” kia. Ổng bỏ nhà đi làm cách mạng từ đời tám hoảnh cơ. Mạ mình
quay quắt thương nhớ. Gạt lệ đôi ba phen để âm thầm tìm cách đi thăm đứa
trai trưởng. Nghe nói mạ mình thu vén việc nhà, cực khổ lặn lội ra tuốt ngoài
Vinh, han hỏi bới xách cho kẻ bỏ nhà ăn bờ ngủ bụi ấy, chẳng biết phút giây
đoàn tụ ngắn ngủi kia có làm cho bà nguôi ngoai phần nào? Có nghe được lời
hứa hẹn gì không? Mình ghét thảy những đứa nổi loạn ưa đi làm cách mạng,
bởi ít ra, trước mắt, cái đứa ấy vô tình hành hạ xác thân mạ mình quá lắm.
Anh bất hiếu cũng chừng mực nào đó thôi, sao không lo ở cạnh người để
phụng dưỡng mà dâng hết tuổi xanh cho một bọn người cuồng tín với những
học thuyết xa lạ? Từ đó về sau nhà mình đoạn tuyệt hẳn với đứa con “rơi” kia.
Tựa như anh bị thẻ đỏ, truất quyền thi đấu, kéo áo che mặt hổ ngươi buộc phải
rời khỏi sân cỏ. Đội tuyển thưa người dần nhưng điều đó chẳng khiến ba mạ
mình đỡ chật vật một mảy may. Trong sổ gia đình ghi, ba mình: công chức,
mạ: nội trợ và một dọc con cái bên dưới toàn là học sinh. Ngần ấy miệng ăn
nương nhờ vô hai chữ công chức, mà công chức hạng trung một đời trong
sạch. Đói cho sạch rách cho thơm. Giấy rách phải giữ lấy lề. Đại loại thế, là
thứ phương ngữ mà ba mình ưa nói. Thanh bần, đạm bạc, hơi bị nghèo là hoàn
cảnh sống của gia đình mình thời ấy. Mình nhỏ nhít, lại ham chơi nên chẳng
lưu giữ những đắng cay thuở nọ, chơi không sợ mưa rơi. Hết thả diều thì đá
banh, cầm sào hái trộm trái cây vườn kẻ khác, cầm que có bôi keo để bắt ve,
moi lỗ đổ nước để bắt dế, suốt ngày chạy rông ngoài đường để chiều về mạ
quở: Úi chào, cái đầu hôi cứt trâu, mồ hôi mồ kê rít chìn chịt như hủ mật, có
ra giếng tắm lia tắm lịa không thì nói. Ăn ở kiểu mất vệ sinh như ri đây đố họa
tối ni tao cho nằm chung.
Dĩ nhiên là mình trần như nhộng sau đó, đứng bên giếng cho mạ mình xối
từng gàu nước ngộp thở. Mạ kì cọ, mạ giứt đất, mạ bôi xà phòng 72 phần dầu.
Răng con cu hắn sưng ri? Con không biết, chắc bị kiến cắn mạ nờ. Con đừng
ngẳng nghịch đái trước am miếu mà bị thánh thần khiển trách. Với mình, mạ
có cả vạn điều răn, mạ chuyên cần nói tới điều hay lẽ phải. Và mình thuở nọ
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giống cái gàu bị thủng, hứng chẳng đầy những lời vàng ngọc kia. Dạ dạ cho
có lệ rồi sáng mai lòng vẫn hồn nhiên theo chúng bạn bổn cũ soạn lại. Rứa đó,
nhỏ nhít mà, làm sao tránh đi trên con đường “thơ mộng” ấy? Nhưng tình
ngay thì mình không hề là đứa phá làng phá xóm, mình ngon cơm hơn mấy
đứa khác. Chúng hả? Đi ăn cắp hương hoa quả phật trên bàn thờ người ta bày
cúng ngoài trời, đi rình mấy o mấy chị tắm sông tắm giếng, chúng hoang dàng
trời và chúng “sáng mắt”. Mi còn con nít ranh, tụi nó nhận xét về mình như
rứa đó. Mi nỏ biết rình bụi môn mà dòm Nguyệt Nga đi ẻ chùng ẻ vụng. Ui
chào, cơ thể đàn bà con gái hắn lạ lùng lắm thê, nói không ngạ. Chỗ ni thì lồi
ra, chỗ nớ thì có tóc, nơi nọ thì… nơi kia thì… Chúng sa đà tả tình tả cảnh
mặc dù đứa nào đứa nấy đều bị ăn hột vịt môn luận văn. Ai đời cô ra đầu đề:
“Em hãy tả người mà em yêu thương nhất trong nhà” thì có đứa viết như ri:
Trời ơi, ngó xuống mà coi, một lòng hy sinh không chịu ngủ để canh chừng
ăn trộm, một dạ trung thành không phản bội, đeo cứng bên chưn cẳng lại còn
vẫy đuôi lè lưỡi liếm. Em thương con Vện nhà em không bút mực mô noái
hết.
Tuy không đứng đầu môn luận văn nhưng bài tập của mình cũng được cô đọc
cho cả lớp nghe. Cô nói, đây là một trong năm bài mà cô ưng ý, bởi khi nói về
mẹ mình các em này đã biểu lộ cái thành thực dù vụng về. Công sinh thành
dưỡng dục thì ngay cả cô cũng không đủ sức để viết hết ra giấy và cô thấy
chúng ta chỉ cần lòng thành là đủ. Lòng thành cũng khiến người ta cảm động.
Bài luận ấy mình viết khá dài, mình nói về một đêm mưa và mình ấm áp vô
hạn khi có mạ mình ngủ sát bên lưng, chẳng có gì an toàn hơn khi mình ý thức
đó là nơi nương tựa có một không hai; mình nói khi yêu thương mình chẳng
đề ra một điều kiện nào cả, sai đi mua thuốc Cẩm lệ ngoài phố là mình cầm
tiền chạy u đi ngay. Và mình kết luận, có lẽ suốt cả cuộc đời, điều mình ao
ước là mạ mình mãi khỏe mạnh, mãi an vui để sống lâu, nhìn nhận ra thằng
con út của bà đã trưởng thành qua bao gian khó.
Mạ mình gặp bạo bệnh, anh chị mình đem người vào Sài-gòn để điều trị
nhưng các bác sĩ trong bệnh viện nổi tiếng ấy bó tay. Bà hấp hối, tay chân
lạnh ngắt, khi mang bà về lại Đà-nẵng mạ mình mới thật sự ra đi. Anh chị
mình giải thích: Mạ dùng tàn hơi để mong nhìn thấy em lần cuối. Xin cho
mình được cải lương ở đây, bao nhiêu lạc thú và mộng tưởng về cuộc đời của
mình đều sụp đổ ở phút giây oan nghiệt ấy. Mình sẽ phải gắng gượng bước đi
trên con đường hoàn toàn chẳng có ánh mặt trời. Mình ngồi bên quan tài câm
lặng trong ba đêm, mình cắt giấy thành hình hoa sen và dán thành quả vụng về
kia quanh áo quan sơn đỏ. Mình nói với người nằm xa hơn một đâu lưng: Con
đang là kẻ mù, con tuyệt đối không nhìn ra một lối đi khi ngày mai người ta
chôn mạ xuống ba tấc đất.
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Mình từng nói ở đâu đó, trong một cuộc phỏng vấn đã lâu, rằng mình luôn
quý chuộng các vị phụ nữ, nghiệm lại, có thể do bởi trong tâm mình luôn tỏa
sáng hình ảnh mạ mình. Hồi xưa bà là người ưa thích đọc sách truyện, điều ấy
vô tình bà cấy vào người mình lòng yêu văn chương. Mình viết văn và tiếc
thay mạ mình chẳng thể đọc được những thứ nhăng cuội này. Mạ ơi, ngoại trừ
bài luận thuở đầu đời, con chưa hề một lần ngợi ca tấm lòng mạ dành cho con.
Con đúng là đứa tệ hại, hệt như khi người ta chê bai ai, họ có sẵn câu: Đồ
nâm-bơ-ten!
Mình muôn đời là số 10, chẳng thể le lói 1, 2. Xin được ngụy biện lần cuối:
Viết về một người Mẹ, mình biết dùng những từ gì để chuyên chở cho vừa
đủ? Người xưa dặn dò: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Họ ví von,
đó là chuối, như mật, tợ đường miá lau… Liệu chúng ta có nguôi ngoai với
thứ hình ảnh nghèo nàn kia không? Hơn một lần họ đã bất lực, và mình cũng
đã bất hiếu. “Mẹ ơi xin đánh con đau, để con hiểu thấu vết thương dại khờ”.
Mồng một, mồng hai, mồng ba. Mấy ngày tết lưu lạc mình chỉ ăn cơm với cá.
Không mứt món, không bánh chưng bánh tét, chẳng “cầu dừa đủ xoài”.
Không pháo nổ (đã đành) chẳng lì-xì (chuyện tất yếu). Không rượu nồng (đau
gan, ăn tục nói phét). Không nhìn thấy “chỗ ni lồi ra, chỗ nớ có tóc”. Trời lạnh
căm, mình co ro ngồi gõ chữ và chữ thì quá đỗi thanh bần. Các bạn thân mến,
ngày đầu xuân, hãy vị tình nếu mình nói điều không vui. Xin cho mình sống
lại chút hương vị ngày cũ, dẫu mỗi một hồi tưởng là mỗi một đớn đau. “Tết
nhất làm chi, ai bày?” Mình ra bếp, chuẩn bị ăn “cơm với cá như mạ với con”.
Rứa thôi. Đòi chi hơn?!

Hồ Đình Nghiêm
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hồ đình nghiêm

(C)HẾT THÁNG TƯ

Hết tháng Tư. Hú hồn. Mọi chuyện sẽ ổn.
Hết tháng 4 vì tờ lịch 30 ai đã xé.
Hú hồn, bạn tôi nói khi thồ được tôi vào nhà thương.
Mọi chuyện sẽ ổn, bác sĩ bảo thế khi vỗ vai má tôi.
Hiền hữu. Bác sĩ. Má. Ba khuôn mặt nhập nhằng trông chẳng rõ nét. Má lặng
câm mà tôi vêu mỏ không nói được gì. Gọi bạn là hiền hữu vì chỉ mình hắn tả
xung hữu đột ứng xử với bao vấn nạn: Khai báo, điền đơn, ký tên, lo hết mọi
thủ tục khi nhập viện.
Má nói, cám ơn cậu Quý nhe. Hắn nói, đâu có sao, bác. Giọng má tôi nhỏ,
chừng hụt hơi, đầu đuôi cớ sự ra sao? Dạ thì hai đứa ngồi uống cà phê bình
thường, khi không có một thằng từ ngoài đường chạy vào uýnh nguội nó.
Y tá khiêng tôi vào căn phòng cách ly. Đèn đóm, băng bông, thuốc khử trùng,
kim chỉ. Mắt trái cậu có thể bị hỏng, trật xương quai hàm và mất đi ba cái
răng. Uống hai viên thuốc trụ sinh chống đau. Hôm sau sẽ biết cụ thể, giám
định là dính bao nhiêu phần trăm thương tật. Cậu đang hành nghề gì? Quý trả
lời thế: Lặt vặt.
Băng bông trắng bồi đắp che choáng gần nửa mặt, một con mắt lành lặn lại
trông thấy má. Má ngồi bên giường, co thân. Hình như trời sinh ra má để chịu
đựng những cuộc hành xác như vậy, chẳng thể làm khác được. Nhỏ nhít
không nói gì, già đầu cũng nương nhờ vào tấm lòng bền bỉ của từ mẫu. Thằng
Quý nó đi hỏi han quanh quất đâu đó, má hỏi chứ hai đứa bây có gây oán thù
với một ai không?
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Tôi nắm bàn tay da nhăn lạnh lẽo của má. Bất ngờ quá, hối hả quá khiến má đi
mà không kịp thay chiếc áo dài. Trên người má vẫn là bộ đồ chỉ mặc ở trong
nhà. Áo có may hai túi lớn, túi bên phải ghim chặt cái kim băng. Hẳn cái “kho
bạc” ấy đã vơi nhiều khi xuất trả tiền viện phí.
Quý đi vào, vòng tay ngó xuống tôi: Mày chỉ được phép ngủ qua đêm thôi,
vào dịp lễ bệnh viện quá tải những đứa đui què mẻ sứt trầm trọng cần chỗ
nằm. Mày thấy sao? Tôi ú ớ, ngầm cho hắn biết là chưa mở miệng được. Khi
bạn đi nha sĩ để cho họ chích thuốc tê và nhổ đi ba cái răng hẳn bạn sẽ thua
con nít đang tập nói. Chỉ việc đưa cái mặt trân tráo cứng nhắc ra trước. Mặt
dày mày dạn. Áo Quý mặc vấy đầy máu từ khuôn mặt “nhừ tử” của tôi cạ vào,
hoen ố, bẩn thỉu. Nếu có giấy viết trong tay tôi sẽ viết: Mày có nhớ mặt thằng
ấy không, đứa đánh lén làm tao đổ máu? Và lật phía sau tờ giấy: Làm ơn chở
má tao về nghỉ ngơi. Bác sĩ nói mọi chuyện sẽ ổn!
Má tôi về lúc ba giờ, tới sáu giờ bà bắt xe ôm vô thăm tôi. Từ 3 tới 6 má đủ
thời gian để nấu cho tôi tô cháo trắng. Một cái lon nhôm có nắp đậy kín
“made in france” đang chứa cái món ăn hẩm hiu hay nóng sốt kia. Hẩm hiu vì
nó mình ên, không được đi chung cùng một khoanh cá để già lửa cho rục rã.
Lóng rày chả ai dại xơi cá và tôi buồn đứt ruột khi sực nhớ câu “cơm với cá
như mạ với con”. Biểu tượng của con (hay mạ) đã chết đầy trên mặt biển, bức
xúc trôi dạt lềnh bềnh. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thế còn cá? Cá
hao hụt thất thoát có nhẹ đi phân nao lòng biển bạc? Cháo trắng có phải là
cháo đang chịu tang giùm? Cháo chay. Sạch ruột, lỏng bỏng tựa khuấy hồ, trôi
tham sân si.
Cái túi may phía bên tay trái có đựng một cục đường phèn, má nói má đem
phòng hờ bởi sợ con lạt miệng, đợi cháo nguội chút hẳn húp vì răng rụng lỗ
hổng ấy chịu chi thấu với thức nóng. Má có mua thêm cho con ly nước mía
xay với đá vụn… Không biết con mắt kia ra sao chứ con mắt “lộ thiên” của tôi
đang ứa nước. Tôi chẳng biết mắc cỡ, trong đời má đã bao phen nhìn ra cảnh
tôi khóc? Hối lỗi, ăn năn, vụng về, dại dột gây tội vạ. Gom lại, dằn vặt tựa
niềm đau: Quýt làm cam chịu!
Quýt nhìn cam chẳng nói nên lời. Muôn đời, chôn cùng một mảnh đất mà cam
ngọt trong khi quýt vẫn chua lét le. Giả dụ má nằm trên giường bệnh, tôi vào
thăm sẽ biết đút cho má ăn thức gì? Mọi thứ đều có ngâm tẩm hoá chất e tôi
phải tự xẻo thịt mình bồi dưỡng cho má có chút chất đạm như thằng người
trong điển tích Nhị thập tứ hiếu xa xưa sống ở nước lạ. Hàng độc đó má. Chữ
độc này má nên hiểu là độc nhất vô nhị, chả bày bán ngoài cuộc đời đầy gió
tanh mưa máu kia.
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Gần hết giờ thăm nuôi Quý mới vác mặt vô, một khuôn mặt nhàu như chiếc
áo bẩn chưa kịp thay. Tao mới đi làm việc với an ninh, họ bảo cậu nên lấy
xuống hết những gì rao rêu trên facebook làm tổn hại đến đất nước, khi chạy
xe ra thì đụng mặt thằng đánh nguội mày. May mà ngồi trong chỗ khuất tất
kia chúng chưa uýnh nóng tao. Vậy đó, hết thắc mắc, mọi chuyện đã rõ như
ban ngày.
Tôi nhớ lại bài thơ “Con cá đối nằm trong cối đá” đưa lên facebook đã ba
hôm. Hạnh phúc thay cho Đối được ở trong Cối. Tôm cá giờ này trối trăn
cùng sắt thép, chẳng được chọn đá để nát thây. Đá nát vàng phai và biển hết
mặn. Biển giờ lạ như cây ngã trống phố phường hết bóng dim.
Má hỏi chớ phây bút là cái giống chi? Thực sự thì tụi bây làm trò gì mờ ám?
Không CIA thì cũng thuộc dạng CIB. A bê xê dắt dê đi ỉa, a á ớ dắt vợ đi đê.
Thằng Quý nói, tụi con có bày trò gì đâu bác, chỉ minh bạch làm thơ. Người
đàn bà bạc tóc lệch lạc đường ngôi ngó tôi với đôi mắt hoài nghi: Vậy mà lâu
nay má tưởng con chong đèn thức khuya học làm người tử tế, mồ tổ mày ai dè
lại dở trò bán trời không văn tự! Không cơm với cá gì nữa. Bạc phước cũng
chừng mực nào đó thôi. Má với con!
Tôi nắm lấy bàn tay má, bàn tay tần tảo bán buôn ngoài chợ đầy bọn tráo trở.
Bà thực tế và coi thường những thứ vô bổ lừa phỉnh dối gạt văn hoa khác. Dạ,
từ rày con làm thơ tả nhật nguyệt nắng mưa, con đưa lên phây bút hình gái gú
hở hang và ngợi ca xác thịt. Món ăn tinh thần kia không chừng lại được nhà
nước cổ xuý động viên. Làm cho hay vào để chúng thôi nghĩ tới chuyện dầu
sôi lửa bỏng, nhé! Như thế má mày đâu phải chịu cực thân vào bệnh viện ngó
cái cối đá đang chứa con cá đối.
Tôi lại chảy nước mắt ở phía lành lặn. Chỉ một mắt mà tôi ngó thấu suốt vào
mông lung bụi trần. Tôi thương những nhà thơ chẳng nói được điều cần nói,
sợ đụng chạm sự thật. Và tôi thương má mình, người đàn bà kém cỏi vốn học
thức chỉ mưu sinh với một lòng thành. Mấy vạn tiến sĩ tật nguyền kia có khi
chẳng bằng một con cá tươi vẫy vùng trong biển cả không bị nhiễm độc.
Ngày mai tôi xuất viện mặt sưng mày sỉa tôi sẽ bắt xe ôm đi tìm kẻ uýnh lén
tôi. Cám ơn anh đã xử đẹp, bàn tay anh đã cho tôi biết nỗi sợ hãi anh đang
mang. Tháng năm rồi đó má, con về nhà với má tịnh khẩu như bình cho má
khỏi phải rụng tóc thêm. Giờ này mà nói cơm với cá như mạ với con thì e
rằng thứ ấy chỉ là ngoa ngôn. Tôi nốc cạn ly nước mía. Uống hết giọt ngọt
ngào riêng tình má trao tôi.
Hồ Đình Nghiêm
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TRẦN KIÊM ĐOÀN

MOTHER'S DAY 2010

NGÀY CỦA MẸ THA HƯƠNG
NHỚ MẸ QUÊ NHÀ

Mẫu tử - tranh của Thích Nhuận Thường
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Ngày của Mẹ lần thứ 28 ở quê người, thằng con trai út của Mạ bỗng nhớ ngày
qua.
Nhớ những ngày khói lửa trên quê hương và tiếng hát học trò Nguyễn Hoàng
Quảng Trị đồng vọng ước mơ:
Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quắc,
Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình,
Mẹ mừng nhòa đôi mắt long lanh,
Nghe tin con vẫn còn ngày xanh.
Và nữa…
Tiếng ca của một thời bão nổi:
Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi!
Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi!
Chúng con đã về khát khao hơi Mẹ,
Chúng con xin thề giữ thơm quê Mẹ,
Một đời chìm sâu vào trong thế giới.
Chỉ còn tình yêu của Mẹ mà thôi,
Ôi, Mẹ Việt Nam!
Còn non một tuần lễ gần dịp kỷ niệm Ngày Của Mẹ năm nay (Mother’s Day:
9-5-2010), tổ chức Nuôi Dưỡng Trẻ Con – Save the Children – quốc tế, quy tụ
160 nước trên toàn cầu để đánh giá vai trò của người mẹ đã tạo ra sự an lành
và hạnh phúc cho con cái như thế nào. Người mẹ Hoa Kỳ đứng vào hàng thứ
28. Những bà mẹ Na Uy và Úc đứng hàng đầu; Afghanistan và các nước
Congo, Sudan, Niger đứng vào hạng chót.
“Ở nhà nhất mẹ nhì con…”. Những bà mẹ Việt Nam một đời kham nhẫn nuôi
con và dường như bị chìm sâu giữa lòng thế giới. Nhưng đến khi tiếp cận hay
sống chung với nhiều dân tộc khác nhau giữa ngã tư toàn cầu như Mỹ thì
“mình mới thấy được mình” và Mẹ Việt Nam bỗng đứng trên cao vời chót vót
của bất cứ danh sách nào nhân thế.
Ba mươi lăm năm lịch sử người Việt sống ở nước ngoài đã thực sự tô đậm
hình ảnh người Mẹ Việt Nam nơi xứ người. Gà trống bố nơi quê người
thường gáy to hơn; nhưng gà mái mẹ vẫn ẩn nhẫn làm công việc “một con
bươi, chín mười con lượm” gieo neo nuôi cho đàn con khôn lớn.
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Nói rằng, xã hội phương Tây mà điển hình xứ Mỹ, là đất dụng võ cho tài năng
và đức hạnh của người phụ nữ phương Đông, không phải là điều quá đáng đối
với người Việt sống ở nước ngoài. Người Việt định cư ở xứ nầy trong vòng
vài ba chục năm thường vẽ ra những bức tranh so sánh thú vị trong những
buổi họp mặt gia đình. Buổi đầu xa xứ, những ông Trần, bà Nguyễn; con Bé,
thằng Cu… lang thang, lếch thếch bước xuống những phi trường đồ sộ xứ
người với cái túi ni-lông ICM đựng giấy tờ tùy thân, với hai bàn tay trắng và
một chữ tiếng Mỹ, tiếng Anh bẻ đôi chưa có. Thế mà vài ba chục năm sau,
cha mẹ đã xây dựng được một sự nghiệp vững chắc cho gia đình và con cái
trở nên những nhà chuyên môn thành đạt trên đất Mỹ. Đất có màu mỡ, giống
và phân có tốt lành đến mức nào đi nữa, vẫn cần đến bàn tay chăm bón thì cây
đời mới trổ cành, xanh lá tốt tươi. Bàn tay Mẹ.
Tuy không ai phủ nhận được rằng, công cha như Núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như
nước trong Nguồn; nhưng người Mẹ Việt Nam trên vùng đất mới, thường
đóng vai trò then chốt cho sự thành bại của con cái trong mỗi gia đình.
Vai trò người đàn ông làm đầu tàu kinh tế của truyền thống gia đình Việt Nam
khi ra tới nước ngoài bỗng chững lại. Thế mạnh của người cha trong gia đình
chuyển sang người mẹ vì xã hội kỹ nghệ phương Tây không sẵn sàng đón
nhận tay nghề, khả năng hội nhập và sức mạnh gánh vác của người đàn ông
phương Đông vừa mới đến. Trong lúc đó, sự mềm dẽo, tính chắt chiu và tinh
thần chịu thương chịu khó của người mẹ Việt Nam là vốn quý để tranh sống
bước đầu trên vùng đất mới. Với đôi bàn tay khéo léo và lòng kham nhẫn,
một người phụ nữ Việt Nam có thể chỉ cần 3 tháng học và thực hành nghề
Nails (làm móng tay) thì cũng tạm nuôi sống gia đình; tương đương với mức
thu nhập trung bình của một người đàn ông phải đầu tư đi học kiếm tay nghề
ít lắm cũng mất vài ba năm. Chín mươi phần trăm các tiệm làm Nails ở khắp
nhiều thành phố lớn tại Hoa Kỳ là do phụ nữ người Việt làm chủ. Nhưng hầu
hết đó là những bà mẹ thuộc về thế hệ di dân thứ nhất. Thế hệ thứ hai và càng
về sau chủ yếu đầu tư vào giáo dục lâu dài hơn là tìm học nghề ngắn hạn để
kiếm tiền cấp thời. Rất nhiều gia đình người Việt đông con, có con cái tốt
nghiệp đại học và hậu đại học chủ yếu do bàn tay của người mẹ.
Huyền thoại nòi giống Nhật Bản, Trung Hoa, Đại Hàn, Ấn Độ… thông
minh, ưu việt hơn dân tộc Việt Nam chỉ còn là dấu vết ngộ nhận đã thành quá
khứ trong các hệ thống trường học phương Tây và Hoa Kỳ. Tuổi trẻ Việt
Nam ở nước ngoài đã làm vẻ vang nòi giống mình bằng những thành tựu học
vấn cụ thể ngang tầm với những sắc dân có truyền thống học vấn xuất sắc cả
Á lẫn Âu.
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Nếu nhìn vào thành quả của đàn con để vinh danh người mẹ thì sẽ có rất ít
“lão nam nhi” người Việt dám hiên ngang tranh thắng với quý bà nội, bà
ngoại của bé Xí, cu Tèo! Có người đã khen cái sức mạnh đa năng tranh sống
ấy là khả năng quyền biến của những bà mẹ Việt Nam: “Osin cũng được, y
dược cũng hay, móng tay cũng khéo.”
Có dịp tìm hiểu và so sánh với những người mẹ “Đông Dương” của các sắc
dân khác – cũng đến Mỹ đồng thời và có cùng cảnh ngộ sau cuộc chiến Việt
Nam như người Lào, người Cam Bốt, người H’mong, người Miên – mới thấy
được sự tuyệt vời của lòng mẹ Việt Nam nơi xứ người. Đó là tấm lòng hy
sinh “lấy ngắn đánh dài”. Người mẹ không quản thân mình để làm bất cứ việc
gì, nghề gì lương thiện trong xã hội mới để có điều kiện vật chất lo cho đàn
con ăn học. Khi từng đứa rạng rỡ được soi mặt mình trong tấm gương phản
chiếu tài năng của cộng đồng thế giới, cũng là lúc được nghe tiếng mẹ cười.
Trong lòng mỗi người mẹ Việt Nam xa xứ đều có ít nhất là một rẻo đất quê
nhà mang theo. Rẻo đất là một dải đất nhỏ bé, vô danh, không ai đo bằng
thước bằng gang. Trên quê xưa, xen lấn giữa những nền nhà, khu vườn, thửa
ruộng, thường có những rẻo đất dư gần như quên lãng. Những bà mẹ quê vẫn
thường tận dụng hết những rẻo đất đó để trồng rau. Dăm tép hành, vài bụi sả,
mấy cọng rau thơm, vài ba gốc đậu, ít đọt môn khoai… là cả một thế giới
ươm ủ âm thầm nhưng thường mang lại hạnh phúc cho người thân yêu. Đó là
những bữa cơm đạm bạc mà đầy hương vị cho cả gia đình với cảnh chồng
chan vợ húp, con cái hít hà.
Những rẻo đất quê nhà ấy vẫn được mang theo trong tráp hành lý tinh thần
của người Việt sống ở nước ngoài. Rẻo đất như một biểu tượng của mối quan
hệ giữa phương tiện và hạnh phúc: Phương tiện rất eo hẹp như rẻo đất bỏ quên
nhưng vẫn có thể tạo ra nguồn hạnh phúc nồng ấm cho gia đình qua bàn tay
chịu thương, chịu khó của Mẹ. Rẻo đất trong suy tư sẽ giữ lại một chút bản
sắc của đất lề quê thói trước cảnh lạ nước, lạ người thường đổi thay và quay
nhanh như chong chóng. Rẻo đất quê nhà mang theo không phải là tài sản vật
chất mà đó là truyền thống Lòng Mẹ Việt Nam. Rẻo đất giữa đời thường sẽ
giúp trồng lại những rẻo vườn rau nơi căn nhà mới. Hầu hết nhà ở tại Mỹ lớn
nhỏ tùy nơi, nhưng đều có vườn trước, vườn sau. Nhưng giá trị hiện tiền của
nó không phải là vật chất mà là tinh thần. Bởi vậy, bên cạnh những vườn cỏ,
vườn hoa, cây cảnh trang trí, phần đông người Việt mà đặc biệt là những bà
mẹ có nhà riêng đều trồng những rẻo vườn rau bên hông nhà; mùa nào thức
ấy. Vô hình chung, vườn rau của ngày xưa quê mẹ, trở thành một hình ảnh
văn hóa tha hương góp phần tô thêm một nét trong bản sắc của người Việt
đang sống ở nước ngoài.
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Vẻ đẹp chân thật thường không cũ với thời gian. Lòng mẹ Việt Nam là nét
đẹp điển hình và chân phương trong văn hóa Việt. Muốn cho những thế hệ kế
thừa sẽ tiếp tay lưu giữ và thắp sáng hoài những nét đẹp Việt Nam trong
khung cảnh quê người, mong những đức lang quân và những đứa con ngoan,
những đàn cháu giỏi nơi quê người sẽ chung tay làm những điều thật đẹp để
mừng Ngày Của Mẹ là ngày ngọt ngào đầy thương yêu và hạnh phúc.
Ngày của Mẹ, xin tặng một đóa hoa hồng cho những ai còn Mẹ. Và xin tặng
một biển hoa hồng cho những ai mất mẹ vì biển hoa hồng ấy như lá rừng lao
xao vô tận nhưng mong gì vắt được thành một giọt nước mắt khóc Mẹ ngày
xưa.
Trần Kiêm Đoàn
Sacramento, tháng Năm 2010
Nguồn: Trankiemdoan.net
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TRANH BÉ KÝ
Bé Ký (1938-) tên thật là Nguyễn Thị Bé là một họa sĩ Việt Nam. Bà quê ở Hải
Dương, mồ côi cha mẹ từ năm lên tám. Ngón vẽ của bà phần lớn là tự học nhưng
bà cũng được các họa sĩ Trần Đắc, Trần Văn Thọ và Văn Đen chỉ dẫn thêm. Năm
1989 bà cùng chồng là họa sĩ Hồ Thành Đức được xuất cảnh sang Mỹ. Từ đó đến
nay tranh Bé Ký đã được trưng bày ở nhiều phòng tranh (gallery) và bảo tàng mỹ
thuật tại Mỹ kể cả Viện Smithsonian. Tranh Bé Ký thuộc trường phái sketchings
tức phác họa bằng bút lông trên giấy và lụa. Thời kỳ sau năm 1989 tranh Bé Ký thu
nạp thêm dạng sơn mài.
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Thả Diều
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Thanh Trí

MẸ CON, NGÀY LỄ MẸ
Tiếng Mẹ Cười
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