
    

 

 

 

 

Trong đạo làm người chữ HIẾU là vị trí quan trọng sau chữ 

TRUNG, và theo phong tục VN ngàn xưa chữ HIẾU bao giờ 

cũng được thấm nhuần và đứng vị trí hàng đầu.  

  

Điều răn thứ bốn của Đức Chúa Trời: “Hãy thảo kính cha 

mẹ” Chúa dạy chúng ta phải chu toàn bổn phận và dạy 

những người con cách sống với cha mẹ mình qua lời Chúa, 

qua gương mẫu trong Phúc Âm.  

  

Chữ HIẾU thể hiện qua “lòng thương yêu, hiếu thảo, biết 

ơn, kính trọng, vâng phục, phụng dưỡng” cha mẹ. Chúng ta 

yêu cha mẹ vì ngoài Chúa ra không ai thương chúng ta bằng 

cha mẹ. Dù cha mẹ không bày tỏ tình thương bằng lời nói 

hay cử chỉ lộ liễu, nhưng lòng cha mẹ lúc nào cũng yêu 

thương con vô bờ bến. 

  

Người ta thường nói: “Nước mắt không bao giờ chảy 

ngược”  nghĩa là con khó có thể hiểu được lòng hy sinh, tình 

thương dào dạt của cha mẹ.. cho đến khi họ trưởng thành, có 

gia đình, nuôi dưỡng con cái, lúc đó mới biết bổn phận và 

nhiệm vụ của mình là nặng nhọc. 

 

Chúng ta phải biết ơn cha mẹ vì cha mẹ là người sanh thành 

dưỡng dục và nuôi dạy con cái từ lúc chào đời cho đến lúc 

lớn khôn nên người. Thượng đế ban cho chúng ta sự sống, 

nhưng cha mẹ là người truyền  sự sống đó cho chúng ta. Do 

đó, con cái cần phải bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ bằng lời nói, 

thái độ, hành động và cách cư xử tôn kính đối với cha mẹ 

mình. Ca dao có câu :       

Cá không ăn muối cá ươn, 

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 

 

Khi đã trưởng thành, mỗi người chúng ta có quyền, và bổn 

phận tự quyết lấy những việc liên quan đến mình. Dầu vậy, 

chúng ta cũng không quên những lời dạy dỗ, những truyền 

thống tốt đẹp mà ông bà, cha mẹ để lại. Nếu cha mẹ còn 

sống, con cái cũng nên tham khảo ý kiến của bậc sinh thành 

mình trong những vấn đề mà cha mẹ đã từng trải, đây là thói 

quen khôn ngoan của những người con hiếu thảo. 

 

“Bảo vâng, gọi dạ, con ơi, vâng lời sau trước con thời chớ 

quên” Khi nói với cha mẹ chúng ta nên dùng những tiếng: 

thưa, dạ, để tỏ lòng kính trọng. Thương mà không kính thì 

không thể gọi là hiếu đạo được. Có người không tôn kính 

cha mẹ lúc họ già yếu, hay khi cha mẹ ốm đau, cho rằng ông 

bà trở thành mối lo, gánh nặng cho gia đình! Con cái phải 

biết rằng lúc cha mẹ già yếu là lúc cha mẹ cần mình hơn bao 

giờ hết. Người già cảm thấy cô đơn, buồn, tủi thân, vì biết 

mình không còn làm gì ích lợi cho con cháu được nữa. Bổn 

phận làm con phải tế  nhị, thông cảm và cố gắng làm thế nào 

đem lại niềm vui cho cha mẹ trong lúc tuổi đã xế chiều. 

 

 

 

 

 

 

Người con hiếu thảo còn cần phải thể hiện qua sự phụng 

dưỡng cha mẹ. “Trẻ cậy già, già cậy con”, lúc còn nhỏ con 

cái nương tựa nơi cha mẹ thế nào thì về già cha mẹ cần 

nương tựa nơi con cái thế ấy. 

 

Giờ đây sống ly hương nơi xứ lạ quê người, dù được các con 

thương yêu kính trọng hay bị đối xử tệ bạc cách nào, các bậc 

làm cha mẹ vẫn đều yêu thương con cái bằng tấm lòng độ 

lượng khoan dung, mong sao cho con cái được thành công 

hiển đạt nên người, mãn nguyện và sung sướng khi thấy các 

con được yên bề no ấm, vẫn luôn là những người lương hảo, 

biết dùng tài năng và trí tuệ để phục vụ sự hữu ích cho đời 

cũng như đạo. 

 

Từ dân tộc này qua dân tộc khác, từ thế hệ xưa sang thế hệ 

nay, chẳng có ngôn từ nào diễn tả chính xác và đầy đủ được 

tấm lòng biển trời sông núi của cha mẹ, tình yêu thương, sự 

che chở và công lao dưỡng dục của bậc sinh thành. Chúng ta 

là con cái, săn sóc, phụng dưỡng, hầu hạ cha mẹ cách nào 

cũng không đền đáp được lòng thương yêu của các Ngài đối 

với chúng ta.  

Do đó, trong ngày vinh danh cha hoặc mẹ hằng năm, nếu 

các ngài vẫn còn tại thế. Chúng ta sẽ còn được dịp vấn an, 

phục vụ, dâng tặng, mời mọc ân cần cha mẹ, chúng ta sẽ xúc 

động dường nào khi nhìn thấy mái tóc người đã ngã màu 

sương muối, hoặc trở thành bạc phơ, nhìn lớp da nhăn nhíu 

trên mặt mày cha mẹ, đôi mắt mờ hấp hiu, rời rã…rồi những 

ngón tay run rẩy, đôi chân yếu bước đi vụng về chậm chạp 

với cây gậy bên mình. 

 

Chắc chắn giây phút đó, những hạt lệ long lanh sẽ đọng ở 

trong mắt chúng ta, và có thể đôi môi mấp máy thốt với lời 

tha thiết: Chúng con yêu kính Bố, cũng như đã yêu thương 

Mẹ…Xin cha mẹ tha thứ cho những lỗi lầm trẻ dại của 

chúng con, xin cha mẹ hãy ở gần bên chúng con để di dưỡng 

tuổi già lúc sắp mãn chiều xế bóng, chúng con sẽ dâng lên 

cha mẹ trái tim ngập lệ của những người con hiếu thảo. 

 

“Father’s Day”, “Ngày Vinh Danh Cha”, “Ngày Nhớ Ơn 

Cha”, dù bằng danh xưng nào, đối với chúng ta là một tập 

tục thật đẹp, không những của riêng xứ sở Hiệp Chủng 

Quốc Hoa Kỳ, mà là của chung nhân loại để tất cả con cái 

dành những trái tim nồng nàn xúc cảm hướng về người cha 

khả kính.. 

Trong ngày trang trọng này, nếu người cha thân yêu đã 

khuất bóng, chúng ta sẽ ngậm ngùi tưởng niệm, để hồi nhớ 

đến bao kỷ niệm êm đềm, văng vẳng đâu đây từng giọng nói 

âu yếm, từng ánh mắt tia nhìn, cử chỉ trìu mến. Và đến lúc 

đó chúng ta sẽ hối tiếc biết bao, vì khi sinh thời của người, 

chúng ta đã không có dịp phụng thờ hầu hạ để làm tròn chữ 

Hiếu “Báo Ân Phụ Mẫu” 
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Người ta thường nói: “Cây có cội, suối có nguồn”. Mỗi 

người trong chúng ta không ai dưới đất chui lên, nhưng đều 

có cha có mẹ. Chính Thiên Chúa đã trực tiếp dựng nên con 

người, và dùng cha mẹ để sinh thân xác chúng ta. Cha mẹ 

còn nuôi dưỡng, bao bọc, yêu thương, săn sóc, mong cho 

các con sau này nên thân nên người. Tình yêu của cha mẹ 

dành cho con thật là “Cao như núi và rộng như biển”: 

                   “Công Cha như núi Thái Sơn 

           Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

                     Một lòng thờ Mẹ kính Cha 

            Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con”  

Tạm hiểu là:  

“Ân cha lành cao như núi Thái 

Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi 

Dù cho dâng trọn một đời  

Cũng không trả hết ân người sanh ta” 

 

Xuyên qua những câu thơ trên, tuy đơn sơ ngắn gọn, nhưng 

nó vô cùng trân quý, bởi bổn phận làm con phải biết “Hiếu 

Thảo” với cha mẹ đã được thấm nhuần từ xa xưa của tổ tiên 

ông bà để lại cho đến ngày nay. Nếu xét về Dương Âm tức 

Trời Đất, thì người Cha tức Dương và người Mẹ tức Âm, 

chẳng khác nào ban ngày và ban đêm hay nói khác đi, nếu 

không có Thiên Địa tức Trời Đất, thì không thể tạo nên 

chúng sanh tức con người được, cho nên nếu không có “Cha 

sanh, Mẹ dưỡng” thì không thể có chúng ta. Bởi vì : 

“Có Cha, có Mẹ thì hơn 

Không Cha, không Mẹ như đờn đứt dây” 

 

Trước kia Chúa Giêsu đã nêu gương người con hiếu thảo đối 

với cha mẹ phần xác của mình là Thánh Giuse và Mẹ Maria. 

Chúa đã tuân giữ chữ Hiếu suốt cả đời Ngài. Khi Ngài sắp 

trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, Chúa không quên 

người mẹ già yếu của mình, Ngài đã gửi gắm mẹ cho Thánh 

Gioan, một môn đệ thân yêu thay Ngài chăm nuôi (G. 

19:26,27)  

 

Đối với Đức Chúa Cha là thiên phụ của Ngài, Chúa Giêsu 

cũng là một người con làm tròn bổn phận khi thi hành trọn 

vẹn chức vụ trên trần gian, vâng phục Đức Chúa Trời một 

cách tuyệt đối, giáng sinh làm người để chịu chết cứu chuộc 

cho nhân loại.  

 

Chúng ta là con dân Chúa, hãy nghe Lời Chúa dạy rất rõ 

ràng rằng con cái phải “Hiếu thảo cha mẹ”. Ấy là một trong 

Mười Điều Răn của Chúa. Đặc biệt trong điều răn này có lời 

hứa cặp theo: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi 

được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho.. (Xuất 

Ê-díp-tô Ký 20:12) Lời Chúa cũng ghi lại những gương 

chính xác trong Kinh Thánh để con dân Ngài biết noi theo. 

 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã vâng phục Cha Ngài 

trọn vẹn để chúng con được cứu rỗi trở nên con cái Ngài. 

Xin Chúa giúp chúng con học noi theo gương Ngài biết giữ 

gìn chữ Hiếu Thảo “Thương yêu, biết ơn, hiếu thảo, kính 

trọng, vâng lời và phụng dưỡng” cha mẹ như Lời Chúa dạy. 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga @ LasVegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi bạn tươi cười, bạn trẻ ra mười tuổi đó! 

 

Khi ta mệt mỏi, chán chường, chính là lúc ta quên mất vui 

cười. Nhưng đó mới chính là lúc ta thật sự cần những tiếng 

cười thật lớn! Bởi vì 10 lý do sau đây: 

 

1. Cười làm giảm huyết áp. 

 

2. Vui vẻ làm tăng hệ miễn dịch. Khi cười  cơ thể sẽ tăng 

lượng bạch cầu. Mà bạch cầu là vệ sĩ của ta, là nhân tố quan 

trọng để chặn sự xâm nhập của các yếu tố có hại từ bên 

ngoài. 

 

3. Cười thật to rất tốt cho tim mạch. Theo Bs. Paul Mc 

Ghee, y học hiện đại đã chứng minh: cười là 'vận động tâm 

hồn', là thể dục rất tốt cho tim mạch. 

 

4. Cười cũng rất tốt cho hệ hô hấp. Khi cười phổi sẽ căng 

đầy không khí và được 'quét dọn sạch sẽ'. 

 

5. Cười giúp ta bớt căng thẳng. Khi buồn chán mệt mỏi, ta 

thừơng không muốn cười. Chỉ cần nở một nụ cười thì mọi 

chán chường và mệt mỏi kia sẽ tiêu tan. 

 

6. Cười kích thích cả hai bán cầu não, giúp ta tăng cường 

khả năng tiếp thu và lưu giữ. Nếu tạo được không khí vui vẻ 

khi dạy trẻ, ta sẽ thấy chúng học nhanh hơn và nhớ lâu hơn. 

 

7. Cười còn làm thư giãn được cả các cơ bắp nữa. 

 

8. Khi có việc làm ta phát điên, hãy cố gắng tìm một tình 

huống 'ngốc nghếch' khiến ta không thể nhịn cười. Nó 

không chỉ làm ta quên đi mọi cảm giác bực bội, mà còn giúp 

ta có cách nhìn mới để giải quyết mọi sự việc. 

 

9. Hài hước luôn làm giảm mọi áp lực. Ai chẳng có những 

lúc khó chịu, bực bội. Nhưng mọi chuyện sẽ trở lại bình 

thường khi có người biết bắt đầu những câu chuyện cười. 

 

10. Nụ cười là chất xúc tác giúp chúng ta gần nhau hơn. Khi 

mọi người cùng cất tiếng cười cũng là lúc những thiện cảm 

được thiết lập. Phải không nào? 

 

Liều thuốc bổ này hoàn toàn miễn phí! Bạn không cần phải 

trả một đồng nào trong khi tác dụng của nó thật là vô giá. 

Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn 

Cười To Là Kho Thuốc Bổ 
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