Tản mạn ngày Phụ Nữ Quốc Tế

Các bạn thân mến,
Trong 365 ngày của một năm, có Ngày của Mẹ với những lời cám ơn và xưng tụng không thiếu, ngoài
ra phụ nữ cũng có riêng một ngày mà hầu hết mọi xã hội quan tâm và vinh danh nhiều hơn hết,
những quyền lợi đưa đến sự bình đẳng trong cuộc sống, sinh hoạt ngành nghề cũng được đòi hỏi,
nâng cao để bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Hầu hết phụ nữ trên thế giới, nhất là
phụ nữ Á châu được sống và giáo dục theo truyền thống, luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây
dựng hạnh phúc gia đình, đôi khi họ còn phải bị thiệt thòi trong xã hội nhiều hơn nam giới Vì vậy, họ
xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới, chia sẻ
với họ những khó khăn trong công việc và gia đình.
Hôm nay là ngày Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với đề tài “Vì sự bình đẳng và chống lại sự phân biệt đối
xử“ , dưới hoàn cảnh eo hẹp và bế tắc của Đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng này cũng đã và
đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến giới phụ nữ rất nhiều. Sự bình đẳng Nam-Nữ ngày càng trầm
trọng hơn, mức thu thập của nữ giới cũng vẫn thấp hơn, thời gian làm việc ngắn hơn, trách nhiệm với
gia đình, con cái nhiều thêm và thất nghiệp cũng nhiều hơn.
Đó là những tranh đấu trong cuộc sống “cơm áo gạo tiền“, để mà tồn tại trong xã hội ngày càng đòi
hỏi và đua chen như hiện nay. Lại nữa, có lần tôi đọc ở đâu đó : "Nơi người phụ nữ quyến rũ lòng
người nhất không phải là cái đẹp mà là sự cao quý."(Eunpide). Thật vậy, một người phụ nữ xinh đẹp
không thể được gọi là người toàn mỹ vì người xinh đẹp chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà thôi. Nó chỉ là một
bộ khung trang trí và sẽ mất giá trị nếu như không biết cách giữ gìn hay làm tôn thêm. Giá trị thực sự
của người phụ nữ không phải đến từ dáng vẻ bề ngoài mà chính là những nét đẹp bên trong tâm hồn
và cũng chỉ có sức quyến rũ từ tâm hồn mới là sức hấp dẫn mãi mãi theo thời gian. Và đó cũng chính
là sự cao quý của một người phụ nữ.
Nhớ lại từ ngàn xưa, các mẹ, các chị quá nhiều khổ cực, đắng cay. Cả đời họ chỉ lầm lũi, hi sinh vì
chồng, con, vì cả đại gia đình chồng. Từ trong khổ cực, chịu đựng, dè xẻn, vén khéo, tâm hồn họ vẫn
sáng lên lấp lánh (người vợ, người mẹ trong nhà thường được gọi là Nội trợ hay Nội Tướng là vậy).
Mời bạn cùng lắng nghe bài hát ru con của người mẹ quê để cảm nhận sự hy sinh thầm lặng của họ,
họ thật dẻo dai, sâu sắc và nhân hậu bao dung. Và thời nào cũng vậy, vẻ đẹp của người phụ nữ như
một hằng số bất biến. Đó là sự nhẫn nại, cam chịu, nhường nhịn, là sự thuỷ chung son sắt. Dù bao
khổ đau, bất hạnh vẫn không thể vùi lấp được những vẻ đẹp đó. Nó như những viên ngọc thô mà
thời gian và tấm lòng như biển trời đó là chất xúc tác mài giũa, càng ngày càng toả sáng . Ôi đẹp làm
sao hình ảnh “Thân cò lặn lội bờ sông….“
Với tôi, mỗi khi nhắc đến hình ảnh người phụ nữ, chắc hẳn người đầu tiên mà các bạn nghĩ ngay đến
chính là Mẹ của mình.
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Có thể đây là một món quà hết sức là mầu nhiệm mà hầu hết người phụ nữ nào cũng có sẵn khi mở
mắt chào đời, dù họ theo bất cứ đạo giáo nào. Tôi theo Đạo Bụt, được dạy và hiểu rằng, nếu người
nào sống có Hiểu, có Thương thì người đó sẽ có an lạc và hạnh phúc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Vì tình yêu thương và con tim họ luôn mở rộng làm then chốt cho một đời sống an hòa. Những đức
tính cao quý mà người phụ nữ có được trong nghệ thuật sống đẹp của họ đều là những gì mà Bụt
luôn khuyên bảo chúng sanh từ ngàn xưa.
Trong đạo vợ chồng, ông bà ta có câu: “tương kính như tân“, đây là một tuệ giác rất sâu sắc, từ sự
tương kính nhau như ngày mới về với nhau cho đến lúc bạc đầu mà vẫn giữ được, và luôn cả trong
tương quan giữ bạn bè, đồng nghiệp….phải chăng đó nhờ sự hỗ trợ không ngừng nghĩ của tình yêu
thương chân thật, vượt qua những bức tường của nghi kỵ, giận hờn, ganh tỵ, phân biệt cấp bậc, ghét
thương… và làm nên nét son cao quý của người Mẹ lẫn người Cha trong một mái ấm gia đình, một
đơn vị nhỏ trong cộng đồng xã hội, và một đơn vị nhỏ nhoi đó nếu được chăm sóc, nuôi dưỡng rộng
rải thì xã hội, đất nước và thế giới này hạnh phúc biết bao nhiêu vì chúng ta sống không riêng mình
mà có nhau, vì nhau, nương nhau, quan tâm nhau, cho nhau…. Có yêu thương chân thật là có tất cả.
Ngày Phụ Nữ Quốc Tế đã được 100 tuổi trên thế gian này, và mỗi năm như vậy, các cửa hàng bán
bông cũng như bán các quà tặng rất mừng vui, và nếu không có Dịch bệnh đã hoành hành cả năm
nay, chắc chúng ta sẽ không nhận ra những neo đơn, khó khăn, cùng cực của Phụ Nữ khắp nơi. Mặc
dù cho đến nay cũng có ít nhiều thay đổi về nhân phẩm người phụ nữ, nhưng nếu mỗi người chúng
ta, nhất là con của Bụt, biết sống và hành xử đạo đức hơn như lời Bụt dạy thì đẹp biết bao nhiêu.
Cảm ơn tiếng chuông nhắc nhỡ ngày 08.03. Dù bận rộn cách mấy, xin hãy dành một phút để cảm
nhận và suy nghĩ về người phụ nữ mình yêu thương nhất. Một điều mà tôi biết từ má tôi là: “má
không phải là người thích những món quà vật chất mà chỉ cần tấm lòng và sự quan tâm chân thật của
mọi người“
Mến chúc các Bạn có nhiều niềm vui và tinh tấn.
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