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Tình mẫu tử là một tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao quý. Tất cả mọi người mẹ 

trên cõi đời này đều thương yêu con của mình, đấy là bản tính, là thiên chức của 

người phụ nữ. Chính nhờ tình thương của mẹ mà người con được lớn lên, được trưởng 

thành.  

        Mỗi người mẹ đều có cách thể hiện tình thương yêu của mình đối với con, và tất 

cả đều có chung một điểm, ấy là tấm lòng thương yêu không vụ lợi, không tính toán 

thiệt hơn, cho đi tất cả, chỉ mong sao cho con nên người, cho con có được cuộc 

sống hạnh phúc. 

Nhân ngày 20/10 - Ngày phụ nữ 

Việt Nam, CLB đọc sách trường Tiểu 

học, THCS và THPT Hồng Đức xin giới 

thiệu với các bạn trẻ cuốn sách “Tình 

mẹ bao la” của tác giả Phong Thu, 

NXB Kim Đồng. Đó cũng là cuốn sách 

mà khiến bao bạn học sinh thức tỉnh, 

bao giọt nước mắt đã rơi xuống khi 

chúng ta xúc động nhớ về mẹ…. 

 
 

           “Ai cũng có mẹ. Lúc còn nhỏ mẹ thương. Lớn lên rồi, mẹ lo. Con đi vắng, đi xa, 

mẹ nhớ. Con ốm, mẹ chăm con quên ăn, quên ngủ. Con học giỏi, mẹ vui. Có khi vì 

mừng quá, mẹ vừa cười vừa khóc…  

Còn con?Từng bạn, từng bạn một, bạn hãy nghĩ nhé… 

Có khi nào mẹ đi làm về bạn đã ngắm mẹ và tự hỏi: Mẹ đang vui hay đang buồn?Nom 

mẹ tươi tỉnh hay mệt mỏi? Trời rét, má mẹ có tái, môi mẹ có tím và khô không? Mẹ 

bước từ ngoài mưa vào, mẹ có bị ướt không? Mẹ từ ngoài nắng vào, em quạt mát cho 

mẹ chưa, có rót nước mát để mẹ uống chưa?” 
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Trong cuộc sống hàng ngày, 

nhiều khi chúng ta quen nhận được 

sự quan tâm, hỏi han từ người mẹ mà 

đôi khi vô tâm trước mẹ. Người phụ 

nữ vĩ đại đó có thể quên đi nỗi nhọc 

nhằn, quên đi hạnh phúc của cá nhân 

mình vì niềm hạnh phúc của những 

đứa con. Những trang sách đã giúp ta 

tự nhận ra mình cần dành nhiều hơn 

sự quan tâm đến mẹ.Vậy ngay từ bây 

giờ, các bạn trẻ hãy thể hiện tình cảm 

của mình dành tặng cho mẹ nhé. 

 
 

Trong cuốn sách, nhà văn Phong Thu có nói tới 2 tiếng “mẹ nuôi”. Giống như 

câu chuyện mẹ vịt đẻ trứng vịt nhưng vì lội nước, bụng ướt suốt ngày nên không ấp nở 

ra vịt được, phải nhờ mẹ gà ấp hộ. Kể từ ngày được ấp đến khi nở thành con, trứng gà, 

trứng vịt giống nhau, cùng chui ra khỏi vỏ cùng ngày. Gà mẹ yêu đàn con, bao gồm cả 

những đứa con khác giống không do mình đẻ ra.Mẹ nuôi chỉ khác mẹ đẻ là không sinh 

ra con nhưng mọi điều khác từ tình cảm thương yêu đến công lao nuôi dưỡng cũng 

như mẹ đẻ.Vì thế, có mẹ đã là điều hạnh phúc rồi phải không các bạn, dù đó là mẹ đẻ 

hay mẹ nuôi. 

Trong cuốn sách, nhà văn cũng đặc biệt nhấn mạnh tới 2 tiếng “Con ơi”. Đó là 

tiếng gọi thiết tha của người cha, người mẹ. Lòng cha, lòng mẹ đã gửi gắm vào đó xiết 

bao yêu quý, thân thương, đau đáu, chờ đợi với những hi vọng da diết và cả niềm vui 

sướng hay đau khổ, xót xa… 

“Không ai đếm, mà có đếm thì cũng không sao đếm được. Vì lòng thương yêu con cái 

của mẹ, của cha là vô tận. 

“ Con ơi! Muốn nên thân người 

Lắng tai nghe lấy những lời mẹ khuyên” 

Những lời khuyên bảo của mẹ giúp chúng ta lớn lên. Đừng để đến lúc không còn 

được nghe hai tiếng “Con ơi” từ mẹ ta mới ân hận khi người đã đi xa….” 

Vì thế, nếu bạn nào may mắn vẫn còn mẹ trên đời thì bạn chính là người hạnh 

phúc đấy.  



…Trong tay mẹ chúng con thấy êm ấm hơn nằm trong nôi 

Trời nóng, gió từ tay mẹ đưa con vào giấc ngủ 

…Cơm con ăn, tay mẹ nấu, nước con uống, tay mẹ đun…” 

Lời văn cứ nhẹ nhàng như thủ thỉ, tâm tình mà tự nhiên đi vào lòng người. Từ cái nhìn 

của một người con, truyện về tình mẹ, lòng mẹ của nhà văn Phong Thu giản dị, giàu 

cảm xúc mà lắng đọng suy tư. 

“Mẹ là người bạn thân nhất ta có, khi thử thách nặng nề và bất ngờ rơi xuống 

đầu ta; khi tai họa thay thế sung túc; khi bạn bè của thời nắng sáng ruồng bỏ ta; khi 

khó khăn bủa vây đậm đặc quanh ta; mẹ vẫn nắm chặt ta, và cố gắng giáo huấn khuyên 

nhủ để thổi tan mảng mây đen, và mang an bình lại trong tim ta” (Washington lrving). 

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), xin gửi lời biết ơn vô hạn và lời cảm ơn sâu sắc 

đến những người mẹ trên khắp thế gian này. Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất 

trong trái tim con! 

 

 

 

 

 


