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Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi. 

Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần. 

Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay 

Như gió, như mây bay qua đời con, 

Như gió, như mây bay qua thời gian. 

Ôi Mẹ của tôi! 

Mẹ già như chuối chín cây 

Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi. 

Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi. 

Mồ côi tội lắm ai ơi! 

Đói cơm khát nước, biết người nào lo. 

Đói cơm khát nước, biết người nào lo. 

Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi. 

Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần. 

Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, 

Tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ. 

Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới. 

Mỗi mùa xuân mới…con mừng tuổi Mẹ! 

Nghe những lời ca được tác giả gửi gắm qua bài hát này, bất kể ai trong chúng ta 

cũng đều có chung một cảm xúc dạt dào: rất thương yêu người Mẹ của mình và không 

khỏi chạnh lòng khi nghe những lời ví von: Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng 

con phải mồ côi…Có nghe bài hát này mới thấy được “tình mẫu tử” thật là thiêng liêng, 

cao cả. Tình mẫu tử là tình thương yêu, chở che, bao dung, là sự hi sinh của người mẹ 

đối với con của mình, đó là tình cảm đầu tiên mà mỗi người khi sinh ra đều cảm nhận 

được và sẽ gắn bó trong suốt cuộc đời. Đây chính là thứ tình cảm vừa tự nhiên, vừa 

cao cả, mà lại thiêng liêng nhất trong mỗi gia đình. 

Qua thời gian chín tháng mang nặng đẻ đau, ngay từ những giây phút chào đời 

của con, người mẹ dù mới qua cơn vượt cạn đầy đau đớn nhưng vẫn không màng đến 

bản thân mình, mà dồn hết sự chú ý cho đứa con yêu dấu! Người Mẹ rất đỗi vui mừng 

khi nghe con mình cất tiếng khóc…oe oe…chào đời và những ngày đầu chập chững, 

Mẹ luôn là người nâng đỡ, chở che, lo cho con từ miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ luôn thao 

thức hàng đêm, vỗ về, chăm sóc cho con. Đến khi con lớn lên, Mẹ vẫn luôn dành những 

miếng ăn ngon nhất và những gì tốt đẹp nhất cho con, luôn sát cánh cùng con trên đường 

đời đầy gian lao, thử thách. Mẹ luôn nhận về mình những khó khăn, cực khổ để được 



trao cho con những gì hoàn hảo, thân thương nhất. Mẹ dành cả cuộc đời để chăm sóc, 

lo lắng cho các con mà không mong một sự đáp đền, bởi niềm hạnh phúc lớn nhất của 

Mẹ là được nhìn thấy các con trưởng thành, có công ăn, việc làm ổn định; rồi đến việc 

dựng vợ, gả chồng cho các con, mong các con được vui vẻ, hạnh phúc…đó là những 

niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến của Mẹ. Tình mẫu tử luôn là sức mạnh kì diệu giúp con 

người vượt lên những khó khăn trong cuộc sống. Tình mẫu tử trong mỗi gia đình có cội 

rễ sâu xa từ lòng nhân ái - truyền thống đạo lý của dân tộc ta từ nghìn đời nay - nếu 

được sống hạnh phúc trọn vẹn trong tình mẫu tử thì con người ta sẽ vô cùng hãnh diện 

về gia đình mình, về người Mẹ vĩ đại của mình. Ôi! tình mẫu tử vô cùng bao la, rộng 

lớn và vĩ đại, tình mẫu tử quả là thiêng liêng và bất diệt, tôi càng thấm thía hơn với câu 

thơ của Chế Lan Viên: 

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ 

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con” 

Tình mẫu tử là tình cảm ruột thịt, là suối nguồn yêu thương, là sự hy sinh vĩ đại 

nhất mà nhân loại được ban tặng! Chúng ta phải luôn tôn trọng, biết ơn và khắc cốt ghi 

tâm “tình Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”, vô tận. Trong cuộc sống, có những 

điều có thể mất đi, có thể thay thế nhưng tình mẫu tử bất diệt, không bao giờ bị mất đi. 

Lòng mẹ bao la, luôn là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời mỗi người, có thể khẳng 

định “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng 

Cha”. Hãy tôn trọng từng giây phút bên mẹ được mẹ chăm sóc yêu thương, cảm thấy 

mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên.Tình mẫu tử là thứ tình cảm trân quý vô cùng. 

Chính bởi vậy đạo hiếu với bậc sinh thành, dưỡng dục cũng là một truyền thống đạo lý 

tốt đẹp của dân tộc ta. Được sống trong sự bao bọc của tình mẹ là điều hạnh phúc nhất 

cuộc đời.  

  Mỗi khi nhắc về Mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi con người chúng ta không ai là 

không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Tình Mẹ luôn cao cả và bao la, là một thứ tình cảm thật 

mãnh liệt. Mẹ không thể sống đời với chúng ta vì thế hãy quan tâm đến Mẹ nhiều hơn 

khi người còn ở bên cạnh ta. 

Mẹ như vạt nắng bình minh 

Đem nguồn nhựa sống để dành cho con. 

Sáng soi như mảnh trăng tròn 

Hành trình mẹ vẫn đầu non, cuối ghềnh. 

Lời bài hát nghe thật buồn, nhưng nó đã thể hiện được sự quan trọng về vị trí của 

người Mẹ đối với người con trong mỗi gia đình. Nếu ai còn Mẹ xin hãy giữ gìn, trân 

quý! Chúng ta sẽ cảm thấy rất thiếu thốn và là một mất mát lớn, không có gì có thể 

bù đắp được khi chúng ta không còn Mẹ 


