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Mùa hạ ngột ngạt, 
nóng bức rồi cũng 
qua mau - nhường 
chỗ cho khí trời mùa 

đông buốt lạnh, giá rét ùa về. Tết 
đến rồi. Ngồi co ro trong căn gác 
trọ tít trên tầng trên cùng, dù lạnh 
đến tê người, tôi vẫn thấy thích 
cảm giác này sau chuỗi ngày dài 
nóng bức. Lòng ngập tràn hạnh 
phúc. Căn phòng nhỏ tôi đang ở 
cao thì cao, miễn rẻ, gần trường, 
không mất quá nhiều thời gian để 
đi từ nhà đến trường là quý lắm 
rồi!!!. Ở phòng trên tầng chót như 
vậy cũng có lợi thế. Điều tôi thích 
nhất là tôi dễ dàng quan sát và 
cảm nhận cuộc sống của muôn 
vật khi chiều đông về. À, thì ra là 
lũ chích chòe, lũ chim én, chiều 
nào cũng cùng cả đàn bay ngang 
nhà tôi kêu chí chóe. Hình như 
chúng ở nơi khác về đây tìm chỗ 
trú đông. Đông về, nhiều nơi lạnh 
lắm, thế là chim kéo về nơi ấm hơn 
để trú. Đàn chim én bay theo một 

đội hình rất đẹp. Có lẽ chú chim to 
nhất và dẫn đầu kia là chim cha, 
và dẫn theo lũ én nhỏ nhỏ kia là 
đàn chim con thì phải. Chốc chốc, 
tôi lại nghe tiếng kêu rộn ràng, tha 
thiết của chim mẹ tha mồi và gọi 
các con về tổ để cùng chia nhau 
miếng mồi càng ngày càng hiếm 
khi giá rét ngày càng đậm hơn. 
Loài vật bé nhỏ còn biết thương 
con đến vậy, đủ biết ở con người, 
cha mẹ nào lại chẳng thương con! 
Nghĩ đến đó, tôi bỗng nhớ về cha 
mẹ mình…

Người bạn Việt Nam ở cùng dãy 
nhà, chắc cũng đang lạnh lắm và 
hình như bạn nhớ quê hương thì 
phải. Mình nghe bạn ấy mở nhạc. 
Bài này nghe khá quen mà mình 
cũng thích nữa. Đúng rồi, bài 
“Tình cha” của Ngọc Sơn! Một sự 
trùng hợp ngẫu nhiên. Ca khúc du 
dương trầm bổng “Tình cha ấm áp 
như vầng thái dương; Ngọt ngào 
như dòng nước tuôn đầu nguồn. 
Suốt đời vì con gian nan, Ân tình 

đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi, cha 
già dấu yêu”. Mà tình cha ấm áp 
thật. Khi lời cuối bài hát “cha hỡi, 
cha già kính yêu” vừa chấm dứt, tôi 
xúc động và nhớ Cha quá, vội cầm 
điện thoại gọi về thăm Cha. Cha 
vui lắm, hỏi thăm sức khỏe và tình 
hình học tập của tôi. Cha ân cần 
nhắc nhở tôi sống nơi xứ lạ, hãy 
ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe, 
tập làm quen với thời tiết, kham 
nhẫn với những điều không như 
ý và học tốt.

Tôi cảm thấy mình thật diễm 
phúc. Ngần ấy tuổi rồi mà trong 
mắt Cha, tôi lúc nào cũng là đứa 
con thơ. Cha luôn đem lại tuổi thơ 
cho chị em chúng tôi, còn Cha 
thì không có tuổi thơ! Cha tôi kể, 
hồi nhỏ cha không có tết. Những 
ngày tết của Cha tôi cũng bình 
thường như mọi ngày. Cha không 
có quần áo đẹp, cũng không được 
quây quần và mừng tuổi Nội mỗi 
dịp xuân về như các chị em tôi 
bây giờ! Nếu Cha không kể làm 
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sao chúng tôi biết được, tuổi thơ 
Cha chỉ có mỗi một mùi, đó là mùi 
cơ cực. Cha sanh ra trong một gia 
đình không mấy khá giả, nhưng 
cũng không đến nỗi quá nghèo 
khó. Ông Nội làm nghề tài xế lái 
xe. Vào những năm của thập niên 
bốn mươi, năm mươi thì nghề 
lái xe như nội tôi cũng không dễ 
có! Thế nhưng, Cha và bác cũng 
có không ít ngày ảm đạm vì ông 
Nội và bà Nội thường lời qua 
tiếng lại. Rồi một ngày nọ, cả nhà 
biết ra ông Nội có vợ hai, bà Nội 
buồn đến đổ bệnh. Sau một thời 
gian ngắn, bà Nội qua đời trong 
lúc Cha và bác Hai còn nhỏ lắm, 
Cha ba tuổi và bác Hai chưa đầy 
năm tuổi. Từ đó, cuộc đời Cha tôi 
rẽ sang hướng khác, một cuộc đời 
không mẹ! Ông Nội cũng theo vợ 
bé từ đó. Cha kể chiều nào Cha 
và bác cũng ra cổng chờ đón ông 
Nội về, nhưng ngày lại qua ngày, 
dấu ấn tìm kiếm ông Nội hầu như 
phai nhòa lần trong cặp mắt của 
cậu bé chưa đầy ba tuổi, mỏi mòn 
tuyệt vọng. Dần dần, Cha tôi và 
bác tập làm quen với nếp sống 
của những đứa trẻ mồ côi, lớn lên 
trong sự thiếu vắng tình cảm và 
sự chăm sóc thiêng liêng của Cha 
Mẹ. Cha buồn cho số phận mà 
không một lời than trách.

Mồ côi, không ai bảo bọc chăm 
nom và sống một cuộc đời nghèo 
khổ cơ cực, không có tiền đi học, 
nên Cha không biết chữ. Ước mơ 
duy nhất của Cha được truyền 
vào chúng tôi, khi chị em chúng 
tôi lớn và biết nhận thức vấn đề, 
Cha vẫn thường dạy chúng tôi 
rằng: “Chỉ có học mới có khả năng 
làm việc và thay đổi cuộc đời. Đời 
Cha sở dĩ cực khổ vì Cha thiếu chữ, 
không biết tính toán nên mới như 
vậy. Các con nếu thương Cha Mẹ thì 
hãy cố gắng học các con nha”! Lời 
nhắc nhở của Cha là động lực cho 
chúng tôi vững bước hơn trong 
cuộc sống. 

Ai cũng có tuổi thơ để nhớ và để 
yêu, để tự hào hồi tưởng và kể 
cho con cháu nghe! Tuổi thơ Cha 
không như những bạn cùng trang 
lứa khác. Không vô tư tận hưởng 
cái đẹp của tuổi thơ thần tiên, cái 
đói no cứ lẩn quẩn theo Cha, thế 
là Cha phải lăn lóc giữa chợ đời, 
bươn chải để tồn tại. Gió bụi trần 
gian nuôi cha khôn lớn. Để trả hiếu 
cho bà Nội, Cha cũng theo truyền 
thống các Sư sãi Campuchia vào 
Chùa tu hai năm. Sau đó, Cha trở 
lại nếp sống bình thường như 
những thanh niên đồng trang 
lứa. Rồi Cha lập gia đình, lại quần 
quật mưu sinh vì những đứa con. 
Cả một đời Cha lận đận và hy sinh 
nhiều cho những người thân của 
mình.

Thương Cha, tôi càng nhớ Cha 
nhiều hơn khi ở xa Người. Mùa 
xuân thứ hai nữa lại về trên đất 
khách. Thời gian trôi nhanh quá. 
Mới đó mà tôi xa Cha đã hơn 17 
tháng rồi, lại ăn tết tha phương 
lần thứ hai. Một năm trôi qua, một 
tuổi nữa để cho tôi trưởng thành 
hơn về suy nghĩ và nhận thức, 
chín chắn hơn trong đánh giá vấn 

đề. Tôi thỉnh thoảng vẫn so sánh 
những gì mình đang có, đi ngược 
dòng thời gian về với những gì 
Cha đã trải qua trong chuỗi ngày 
tuổi thơ cơ cực. Tết xa xứ của tôi 
sao bì được với cái tết không hề 
có nghĩa của từ này mà Cha đã trải 
qua! Cái lạnh như cắt da của mùa 
đông nơi đây mà tôi đang chịu có 
ý nghĩa gì đâu so với cái lạnh dành 
cho một cậu bé mồ côi, không nơi 
nương tựa như Cha tôi! Cái lạnh 
của khí trời làm sao so sánh với 
cái lạnh cõi lòng của một cậu bé 
sống trong sự thiếu thốn mái ấm 
gia đình, mà tuổi thơ được đan 
kết bằng những chuỗi ngày cơm 
không đủ no, áo không đủ ấm. 
Cuộc sống của Cha là những buổi 
cơm chiều nuốt nghẹn vì không 
đủ thức ăn, là những lần co ro nơi 
phố chợ thèm khát câu nói ngọt 
ngào, thèm được bồng bế, vỗ về, 
vuốt ve từ một bàn tay ấm áp của 
mẹ, là những lần vấp ngã, tự lau 
nước mắt đứng dậy tiếp tục đi; đi 
mà không biết nơi nao là chốn để 
dừng!!!. 

Càng nghĩ, tôi càng thương Cha 
quá. Một đời giá lạnh, đói lòng vì 
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thiếu lá chắn chở che. Bà Nội mất 
sớm, lại không có ông Nội sống 
bên cạnh, Cha sống bằng tình 
thương hại, sự bảo bọc của các 
ông chú, nên Cha thường xuyên 
chịu “lạnh”. Cái lạnh ấy tái tê gấp 
vạn lần của khí trời mùa đông nơi 
đất Ấn mà tôi đang chịu. Nhưng 
Cha tôi không vì thế mà buồn lòng. 
Ông sống một đời hiền lương và 
tin tuyệt đối vào luật nhân quả 
của Phật giáo, bằng lòng với cuộc 
sống nghèo mà không hèn. Ông 
không có tiền bạc, của cải cho các 
con, mà chỉ có một đời sống đạo 
đức. Cha dạy, các con không lo gì 
nghèo giàu, miễn đủ ăn, sống đạo 
đức là giàu rồi con à. Cha tinh tấn 
tụng niệm như một người xuất gia 
thực thụ. Trong nhiều năm qua, 
mỗi chiều và sáng, Cha duy trì đều 
đặn hai thời công phu. Đây là một 
phần không thể thiếu trong sinh 
hoạt hằng ngày của Cha.

Cha sống mẫu mực và hơi khắc 
kỷ. Chưa đầy 70 tuổi mà trông Cha 
như thể một cụ già 80 vậy. Đúng 
rồi! Không già trước tuổi sao được. 
Tuổi thơ nhọc nhằn của Cha được 
tiếp nối bằng một đời lao động 
cực khổ vì chị em chúng tôi, thêm 
lần ấy Cha bị tai nạn giao thông 
trong lúc đang đi làm. Tôi nhớ như 
in lần Cha bị tai nạn. Khi vào thăm 
Cha ở phòng cấp cứu, tôi thấy sắc 
mặt Cha trắng nhợt nhạt, nằm co 
quắp trên chiếc băng ca. Lần ấy, 
tưởng Cha không qua nổi trận 
thập tử nhất sanh, ấy thế mà nhờ 
phước báu một đời Cha sống hiền 
lương, vết thương cũng mau bình 
phục, Cha trở lại cuộc sống bình 
an với chị em chúng tôi. 

Sống nơi phương xa, xuân này, tôi 
rất vui khi nghĩ về Cha. Mừng Cha 
thêm tuổi mới, cầu chúc Cha sức 
khỏe! Nhưng rồi tôi lại buồn!!! Nỗi 
buồn vẫn cứ len lõi trong tôi khi 
nhớ về vầng trán của Cha. Những 
sợi tóc bạc càng thêm trắng hơn 

và nhiều hơn. Vầng trán Cha với 
những nếp nhăn ngày càng rõ 
hơn theo dòng thời gian. Làm 
sao tôi níu nổi thời gian? Để phần 
nào đền đáp thâm ân Người, tôi 
luôn khắc ghi và thực hành lời 
Cha dạy. Tôi cố gắng nỗ lực mỗi 
ngày. Điều đáng trân trọng nhất 
là Cha đã cho chúng tôi bài học 
giá trị cuộc sống. Chị em chúng 
tôi luôn  lấy Cha làm gương! Cha 
thường nhắc nhở rằng, “Nghèo 
cho sạch, rách cho thơm. Hãy sống 
đạo đức, yêu quý lao động và đặt 
biệt hãy yêu mến sự  học. Nghèo 
tiền, nghèo bạ c vẫn chưa phải là 

nghèo! Chỉ sợ mình không học, 
không biết chữ, không biết cư xử 
và chia sẻ với những mảnh đời 
bất hạnh, sống không trung thực, 
thiếu đạo đức và dối gạt nhau 
mới gọi là nghèo con nhé! Muốn 
vậy, chỉ có học, sống bằng tình 
thương, sự hiểu biết, lắng nghe, 
cảm thông và nuôi dưỡng đạo 
đức mới thoát khỏi cái nghèo ấy.” 
Đúng vậy, Cha ơi, chị em chúng 
con trưởng thành như ngày hôm 
nay là nhờ Cha, người bắc cầu 
đưa chúng con sang sông, dẫu 
ngàn năm chúng con vẫn không 
quên người.


