Thư gửi Dì nhân mùa Vu Lan
Dì kính thương
Hôm qua nghe giọng nói của Dì yếu ớt, con biết dì mệt, mệt nhiều lắm nhưng
cũng cố cười để cho con vui. Con nguyện cầu Mẹ Hiền Quán Thế Âm cho Dì
mau lành bệnh, Dì hãy thành tâm, lắng lòng thanh tịnh để mà tưởng đến Ngài,
Dì hãy cùng niệm với con :
« Quán Âm ngời tự tại
Hiện thân tướng trì bình
Cứu người lâm bệnh khổ
Tăng phước thọ diên trường »
Con tin tưởng rằng Mẹ Hiền Quán Thế Âm sẽ nghe được tiếng nguyện cầu của
Dì, của con và tất cả các chúng sanh trong cõi đời này. Dì nghỉ khỏe, con đọc
thơ của Đại Sư Viên Giác cho Dì nghe nè, để Dì nhớ về Ngoại mà ráng giữ gìn
sức khỏe cho các em con ...Tình yêu thương của mẹ bao giờ cũng nhiệm màu,
vô lượng, vô biên lan tỏa khắp vũ trụ phải không Dì ?
« Thuở ấy trong bụng Mẹ
Hơi thở Mẹ nuôi con
Hơi ấm Mẹ con lớn
Sữa Mẹ con thành người
Con ra đời Mẹ vui
Con biết nói Mẹ mừng
Cô giáo đầu là Mẹ
Thầy hiện đời là Cha
Bây giờ Mẹ nằm xuống
Hơi thở Mẹ không còn
Chết là gì hở Mẹ ?
Chẳng thở vào thở ra
Bây giờ con mới biết
Hơi thở còn ra vào
Mai này con hết thở
Nằm xuống như Mẹ yêu
Phật dạy ta tập thở
Tỉnh thức từng phút giây
Đừng nói lời xấu ác
Đừng hành xử nghiệp gây
Mẹ một đời hành thiện
Niệm Phật không lãng xao
Niệm lành không lơ đễnh
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Chắc Mẹ được vãng sanh
Vững ngồi tòa sen báu
Tiếp xúc phật A Di Đà
Và các bậc Thánh Chúng
Tiễn Mẹ vui lên đường »
Dì ơi, mủi lòng con khóc đây nè, ngày xưa sao con không biết nói lời với Mẹ :
« Mẹ ơi. Mẹ có biết rằng con thương Mẹ không ? ». Bây giờ làm mẹ con mới
hiểu được như vậy thì đã muộn màng !
Cháu Mimi nói với con : « Mẹ ơi, Mẹ có biết cái gì không hả Mẹ ? », nhìn cháu
con hỏi « cái gì vậy con ? », cháu đáp với con bằng giọng đầy nhõng nhẽo và
thương yêu : « Mi không thương Mẹ đâu », Nhưng trong ánh mắt và cử chỉ của
cháu đã nói lên tất cả, con cảm động, mọi nhọc nhằn lo toan trong đời sống đã
tan biến đi, chỉ còn lại tình mẹ con tràn đầy, thánh thiện và con đã khóc.
Ngày xưa, dù rất xa nhưng rất gần sao con không biết « tỏ tình » với Mẹ con để
Mẹ được những phút giây hạnh phúc như con bây giờ vậy. Nhưng Dì ơi, con
biết, con biết rằng giờ phút này Mẹ rất vui, vì con của Mẹ đã hiểu Mẹ. Cháu
ngoại của Mẹ đã thay con của Mẹ mà làm được điều đó, dòng máu của Ngoại
đang tiếp nối, thương yêu và tràn đầy. Nhiệm màu thay tình Mẹ ! ấm áp cả đời
con ! Nghĩ về Mẹ con thấy cả sự an bình.
Dì ơi, mùa Vu Lan đến con và Dì đều cài hoa hồng trắng, một chút tủi lòng, một
chút ganh tị với những người còn diễm phúc được cài lên người chiếc hoa màu
hồng, mắt con nhòa lệ.
Ô kìa ! lạ lùng thay ! Mẹ hiện ra với con, nụ cười Mẹ hiền hòa, ánh mắt Mẹ thật
âu yếm như nói với con : « con yêu của mẹ, con đang tiếp nối quãng đời làm mẹ
của mẹ ! » Hạnh phúc biết là bao, con con đó, dòng máu của Mẹ đang tiếp nối,
đầy dịu dàng và thương yêu.
Mẹ ơi ! muôn đời con vẫn là con nhỏ bé của Mẹ như ngày nào, được Mẹ xoa
lưng và quạt cho con mát mỗi trưa hè nắng gắt, con nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ,
giấc ngủ êm đềm của tình Mẹ thương con.
Dì ơi, con biết Mẹ vẫn còn mãi trong con, trong từng hơi thở, nhịp đập của con
tim
Nguyện cầu cho những người con ở trên đời này luôn hiếu thảo với mẹ cha, hãy
nghĩ về Mẹ Cha như một dòng suối mát luôn tuôn chảy
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ma Ha Tát tác đại chứng minh
Mùa Vu Lan 2004, xin kính dâng lên Mẹ yêu muôn đời bất diệt trong con
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