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MẸ ANH PHIỀN THẬT ! 
Augustinô có thể nói về mẹ Monica như thế, quả “mẹ phiền thật !” 
Mẹ lẽo đẽo đi theo con, gây phiền phức cho con, nhưng cuối cùng 
đã mang lại ân phúc cho con. Còn đây là một câu chuyện “mẹ phiền 
thật” khác, đã được chia sẻ trong ngày Hiền Mẫu 25-8-13. 

- Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. 
- Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, 

tối về anh sẽ giải quyết nha em. Chồng nói với cô vợ trẻ như vậy 
Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe có vẻ rất tức tối. Anh buông 

thõng người ra sau ghế, cố nhìn ra phía cửa như đang cố nuốt trôi một cái gì. 
- Anh nhìn đi, đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một 

người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi 
đây. Cô vợ vò đầu trong một trạng thái vô cùng tức giận, anh lại gần cô, lấy 
tay xoa xoa hai bờ vai gầy gầy, cô hất chúng ra. 

- Em vào đây –Anh nhẹ nhàng nắm tay cô kéo vào phòng, khép hờ cửa, 
anh lấy xuống một chiếc hộp đặt trên nóc tủ, phủi nhẹ bụi, nhìn cô mỉm cười. 

- Mẹ phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé, 
còn bây giờ để anh cho em biết mẹ chúng ta phiền đến mức nào. 

Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một xấp hình, anh lấy ra một tấm đã 
cũ, nhưng chẳng hề dính tí bụi nào, cô tò mò nhìn vào tấm ảnh. 

- Em thấy không, đây là tấm hình mà Dì anh đã chụp lúc anh sinh ra, 
Dì kể vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm, mà sinh lâu chắc là đau lâu em nhỉ, mà mẹ 
phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh. Dì còn nói, mẹ yếu lắm, 
nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, bác sĩ đã nói như vậy rồi vậy 
mà mẹ vẫn cố cãi “Không, con tôi phải ra đời, tôi phải sinh”, mẹ anh phiền 
thật đó. 

Cô nhìn tấm hình, bàn tay cô nhẹ bổng, rồi cô nhìn anh, trong mắt anh 
chứa một điều gì đó rất lạ. Anh cẩn thận bỏ tấm hình đó qua một bên, lấy 
một tấm khác cho cô xem. 
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- Em nhìn nè, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ, anh chẳng 
thấy ai phiền như mẹ cả ! Bà nội, bà ngoại nói cả rồi, mẹ yếu, không đủ sữa 
để cho anh, uống sữa bình đi, ở đó mà dưỡng sức, nhưng một, hai cứ khư 
khư giữ anh vào lòng “Không, con con nhẹ cân, phải bú sữa mẹ mới tốt”. Ai 
nói gì cũng cãi em nhỉ, nếu không, anh được uống sữa bình rồi, sữa bình phải 
ngon hơn chứ, mẹ anh phiền thật ! 

Bàn tay cô vợ run run, cô thấy ánh mắt của 
người mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh 
phúc, hai bàn tay người mẹ giữ chặt đứa bé. Cô 
nhìn anh không nói gì cả. 
- Còn nữa đây này – Anh lại lôi ra một tấm 
hình khác nhìn vào đó. 
- Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, con nít hơn 
một năm ai chẳng chập chững biết đi, mẹ cứ 

làm như chỉ có con mẹ mới làm được điều đó không bằng. Ba kể mẹ cứ gặp 
ai là cũng hí hởn khoe “Thằng cu Tin nhà tôi đi được rồi, nó biết đi rồi đó”. 
Bộ mẹ không thấy phiền hay sao em nhỉ? – Bờ môi cô vợ như muốn nói một 
cái gì đó nhưng cổ họng thì ứ nghẹn lại, bức ảnh đứa trẻ con chập chững đi 
về phía mẹ trong tấm hình, cô nhìn mãi.  

- Ba còn kể, từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói rồi gọi được tiếng mẹ thì 
nguyên những ngày sau là một chuỗi điệp khúc “Cu Tin gọi mẹ đi, gọi mẹ đi 
cu Tin. Mẹ phiền quá đi mẹ à, anh mỉm cười xoa nhẹ vào bức ảnh, mắt anh 
đang long lanh thì phải. 

- Đây nữa, đây nữa này –Anh lôi ra nguyên một xấp, nhiều lắm, rất 
nhiều ảnh- Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, chụp làm gì mà lắm ảnh vậy 
không biết, lần đầu tiên anh vào mẫu giáo, có phiếu bé ngoan, rồi tiểu học, 
trung học, nhận bằng khen, em coi đi, đủ trò trên đời, coi hình của anh có 
mà đến tết mới xong. Anh phì cười, “mẹ anh phiền nhỉ !” 

Cô vợ nhìn anh, anh không cười nữa, anh cầm một tấm hình lên, nhìn 
vào đó rất lâu, cô thấy nó, một tấm hình rất đẹp, anh rất đẹp trong bộ áo tốt 
nghiệp cử nhân, anh lúc đó trông điển trai quá, cao ráo, nhưng… 

- Em có thấy không? Tóc mẹ anh đó, rối em nhỉ ? Còn áo quần nữa 
này, cũ mèm…- Cô nghe thấy giọng anh trở nên khác đi, không đều đều như 
lúc ban đầu nữa, đứt quãng. Cô nắm lấy tay anh. 

- Năm 15 tuổi, ba bỏ mẹ con anh lại, rồi lúc đó, mọi thứ trong nhà trở 
nên không có điểm tựa, anh đi học, mẹ bắt anh phải học…Em không biết 
đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho, phiền như vậy chứ. Mẹ cứ sáng sớm 
đi phụ quán cơm cho người ta, trưa ăn một chén cơm thừa trong quán để dư 
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tiền cho anh học thêm ngoại ngữ, rồi chiều đến chạy đi giặt đồ cho những bà 
mẹ không phiền khác, để họ đi mua sắm, cà phê, giải trí…-Giọng anh lạc hẳn 
– Còn nữa em ạ, tối đến mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố, sáng sớm 
mới về chợp mắt được một tí thôi, vậy đó…Em thấy mẹ anh khỏe không ? 

“Tách”, một giọt nước rơi xuống trên tấm hình, mắt cô cũng nhòe đi. 
Khác thật ! Một bà mẹ trẻ với gương mặt xinh đẹp lúc đứa con mới bi bô tập 
nói, và cũng với gương mặt phúc hậu đó nhưng giờ làn da đã nhăn đi, khuôn 
mặt gầy hẳn khi đứng cạnh cậu con trai lúc chuẩn bị ra trường. 

- Anh à – Bàn tay cô nắm lấy bàn tay run run của anh. 
- Em có thấy tay mẹ rất yếu không, anh chẳng bao 
giờ kể em nghe nhỉ. Khi 5 tuổi, anh đùa nghịch 
chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc 
hàng xóm anh đã trượt chân ngã từ cầu thang 
xuống. Lúc đó, anh chẳng thấy đau một chút nào 
cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen, em có 
đoán được không, anh đang nằm trên một thân thể 
rất quen… : mẹ anh đó. – Cô sững người lại, nước 
mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh. 
- Em à, mẹ anh phiền vậy đó, phiền từ khi anh 
chuẩn bị lọt lòng cho đến khi anh gần đón đứa con 

đầu tiên của mình, chưa hết đâu, mẹ sẽ còn phiền cả đời em ạ, bây giờ lớn rồi 
mẹ vẫn cứ lẽo đẽo theo anh dặn đủ thứ em không thấy sao, cơm phải ăn 3 
chén, đi xe phải chậm thôi, đừng có mà thức khuya quá. Mẹ anh phiền thật, 
ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé. 

“Anh !” Cô ôm chặt lấy anh, cô òa khóc nức nở. “Em xin lỗi !” Anh 
ôm lấy cô vỗ về, vỗ về như ngày xưa anh vẫn thường được làm như vậy. 

“Choang !” - Anh và cô chạy nhanh xuống bếp. 
- Mẹ xin lỗi, mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ đi nấu, 

nhưng…Giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước, cúi người nhặt 
những mảnh vỡ vừa rơi. 

- Mẹ à – Cô vợ chạy đến nắm lấy bàn tay xương xương của mẹ – Từ 
nay mẹ đừng phiền nữa nhé, để con phiền mẹ cho – Cô ôm chặt mẹ, nước 
mắt thấm đẫm vai áo mẹ, mẹ nhìn anh, anh nhìn cô trong lòng của mẹ. 

- Mẹ đã không sinh lầm con và con cũng đã không chọn nhầm dâu cho 
mẹ ! Người mẹ già nói với con trai.  

ST 
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình… dạt dào... 
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NGÀY HIỀN MẪU – HẠT ĐALAT 

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận . Chúa Nhật 25-8-2013 

 
đang lắng nghe a. Tuấn, Ban MV Gia Đình báo cáo về Đại Hội Gia Đình ở Lavang 

 

Ngày Truyền Thống Hiền Mẫu trong Năm Đức Tin phải được cử hành 
thấm đậm đức tin, nên sau phần chào hỏi, giới thiệu, thông tin, báo cáo, là ba 
khắc chầu Mình Thánh củng cố đức tin, đồng thời cũng là lãnh ơn toàn xá trong 
Năm Đức Tin. Hơn 1.000 hiền mẫu chen chúc nhau trong ngôi thánh đường đã 
được dồn bàn quì chật lại để có thể kê thêm mấy trăm chiếc ghế nhựa. 

Sau giờ giải lao nửa tiếng, là giờ ôn hát và thánh lễ. Cha Tổng Đại Diện 
(và các cha) đã đến dâng lễ và chia sẻ về vai trò của mẹ Monica trong cuộc đời 
của người con Âu Tinh và nhắm nhắn gửi những người mẹ Việt cũng hãy noi 
gương như thế. 

Phòng cơm nối dài bữa tiệc Thánh Thể đầy kín bàn ăn, vì phải xếp cho 
bằng được chỗ ngồi 900 thực khách. Năm nay chia cụm giúp vui bữa ăn, nên 
các tiết mục vừa phải và chuẩn bị công phu. Hầu hết là các màn vũ phù hợp với 
nữ tính của người mẹ. Xướng viên chương trình là người của Mẹ Thánh (Thánh 
Mẫu). Các câu đố xen kẽ cũng gây phấn khởi cho nhiều người. 

Năm nay Hiền Mẫu Hạt Đalat “sinh” thêm được một con : hiền mẫu Hà 
Đông ! Tên gọi thì hà đông (sư tử), nhưng tấm lòng thì hà tây, hiền như tây 
mẫu !  

 
 

con số hiền mẫu đăng ký ăn trưa, do nhà hàng “chuyên nghiệp” Tý Tý nấu : 

Tùng Lâm  100 Bạch Đằng 20 An Bình 14 Tà Nung 20 
Chánh Toà  100 Du Sinh 40 Tạo Tác 60 Mai Anh 18 
Vạn Thành  60 Trại Hầm 10 Don Boscô 17 Đa Thiện 32 
Minh Giáo 21 Đa Lộc 10 Cầu Đất 23 Phát Chi 16 
Măng Linh 70 Hà Đông 17 Chi Lăng 31 Lang Biang 40 
Thánh Mẫu 133 Thiện Lâm 22 tổng cộng :    874 
kế hoạch nhỏ bổ sung : Lang Biang 2tr, Đa Thiện 0,7tr. 

 


