
 

  

 

 

20 tháng 6 dương lịch năm nay, là ngày dành riêng để vinh 

danh người Cha (Father’s Day).  Nhân dịp này, chúng tôi xin 

viết những dòng nói về sự thể lòng hiếu kính của  các con đối 

với cha mẹ. 

  

Trong đạo làm người chữ Hiếu có vị trí quan trọng sau chữ 

Trung, và theo phong tục Việt Nam ngàn xưa  chữ Hiếu bao 

giờ cũng đựoc thấm nhuần và đứng vị trí hàng đầu. 

 

“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn 

chảy ra”, 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 không 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. 

  

Con cái phải biết ơn cha mẹ vì cha mẹ là người sinh ra và nuôi 

dạy chúng ta 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 với cha mẹ bằng lời nói, thái độ, hành động, và 

cách xử xự đối với cha mẹ mình. 

  

“Bảo vâng, gọi dạ, con ơi, vâng lời sau trước con thì chớ quên”. 

Khi nói với cha mẹ chúng ta nên dùng những tiếng : thưa, dạ, 

làm ơn, để tỏ lòng kính trọng”. 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 dễ 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 với cha mẹ và cố gắng làm thế nào 

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

  

Đạo làm con phải yêu thương, phụng dưỡng và phục vụ cha mẹ. 

Tục ngữ nói : “Trẻ cậy già, già cậy con” Theo truyền thống Việt 

Nam, 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. 

  

Riêng nói đến vai trò và đức tính của những người cha. Trong 

cuộc sống từ trước đến nay, có thể là một người cha nghiêm 

khắc, khó tính, cũng có thể là một người cha dễ dãi chín bỏ 

làm mười . Người cha thành công trên đường đời sự nghiệp, và 

cũng có người cha gặp nhiều đắng cay thất bại. Người cha của 

chúng ta thường ít gần gũi chăm sóc các con, do bản tính kín 

đáo, không tỏ lộ tình cảm dịu dàng rạt rào sướt mướt như 

người mẹ. 

  

Tấm lòng của mẹ bao la trời biển bao nhiêu, thì công lao người 

cha cũng mênh mông sông núi bấy nhiêu. Đã được tạo thành 

người thì mỗi chúng ta đều có một người cha, và cũng như có 

một người mẹ.  

 

Tình thương yêu của người cha luôn được giấu kín  trong lòng, 

nhưng có ai biết 

    - Khi còn ở trong tù CS, cơ cực đói khổ nhục nhằn,  người 

cha vẫn cần cù, tần mẫn,mài đẽo, đục từng miếng cây, miếng 

nhôm nhỏ, để hình thành những món đồ chơi đơn sơ hay cái 

lược gửi về cho con cái . 

 

 

 

 

   - Khi người cha mang thân thể của mình ra che chở  cho các con 

trên đường vượt biển lúc bị bọn hải tặc cướp bóc, hảm hiếp, rồi 

người cha đó đã bị giết đi một cách tàn bạo vì sự hy sinh mạng 

mình trong tình thương phụ tử. 

   - Khi người cha không nề hà cực nhọc, đi làm đủ các nghề rất 

khiêm nhường để cố làm sao giữ vững được nếp sống bình thường 

hầu nuôi nấng con cái mình tiếp tục trên con đường học vấn.  

  

Giờ đây sống ly hương nơi xứ lạ quê người, dù đựợc 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 sự hữu ích cho đời. 

  

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 các 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 vinh danh mẹ hàng năm, 

nếu các ngài vẫn còn tại thế, Chúng ta sẽ còn được dịp săn sóc, vấn 

an, dâng tặng, mời mọc ân cần cha mẹ, chúng ta sẽ xúc động dường 

nào khi nhìn thấy mái tóc người đã ngả 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, 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 Bố Mẹ tha thứ 

cho những lỗi lầm trẻ dại của chúng con, xin Bố 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 Hợp 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 tia 

nhìn, cử chỉ trìu mến. Và đến lúc đó chúng ta sẽ hối tiếc biết bao, vì 

khi sinh thời cùa người, chúng ta đã không có dịp phụng thờ hầu 

hạ để làm tròn chữ hiếu “Báo ân phụ mẫu” 

Công cha như núi ngất trời 

Nghĩa mẹ tựa nước ở ngoài biển khơi 

Công cha nghĩa mẹ, ai ơi! 

Trời cao khôn sánh, biển khơi khôn lường 

Lấy chi đo chữ yêu thương 

Tình cha với mẹ vẫn thường cho con 

Vắng cha lòng những héo hon 

Vắng mẹ ruột thắt, tim gan rã rời 

Cầu xin Chúa cả trên trời 

Cho cha mẹ mãi sống đời với con 
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