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Bài 10: Ngày Mồng Hai Tết - Sống Chữ Hiếu 

10.1 Bài Đọc: 

Xin Chúa xuân chúc lành cho những ngày  

sum họp gia đình được đằm thắm yêu thương. 

 

Chuyện xảy ra ở hành lang một bệnh viện.  Cô con dâu nhăn mặt nói với chồng: 

“Ở nhà đủ thứ phải lo, làm sao mà vô trong đây hầu ba được?  Anh nói cô Năm hay cô 

Bảy ở không thì chia nhau vô chăm sóc ba”.  Anh con trai chưa kịp trả lời thì có lẽ cô 

Năm hay cô Bảy gì đó đã cong môi phản đối: “Tui cũng có đủ thứ chuyện để lo chứ bộ, 

quên tui đi”.  Một cậu con trai khác cau cau lông mày: “Nói chung là ai cũng bận hết, với 

lại ba mắc bệnh lây nhiễm, vô hầu ba rồi lỡ bị lây thì làm sao?”. Cô con dâu trưởng 

phán một câu: “Thôi khỏi bàn tán gì hết, mướn người nuôi là xong chuyện”.  

Tất nhiên sau đó, sự việc xảy ra đúng như hoạch định của họ. Một phụ nữ khỏe 

mạnh, có dáng vẻ nông dân đang nuôi một người bệnh nằm giường bên cạnh ông cụ 

đã chủ động đề nghị nuôi bệnh cho ông cụ luôn.  Công việc tỉ mỉ, cần sự chu đáo, từ 

việc cho uống sữa, uống thuốc đến thay quần áo, lau người, nhưng chị vẫn làm với sự 

chăm chút, không để lộ bất cứ thái độ ghê tởm nào, lại còn có vẻ hiền hậu, dịu dàng 

như con đối với cha mẹ.  

Trong lúc ấy, có lẽ yên tâm vì cha đã có người chăm sóc, đám con trai, con gái, 

dâu, rể hơn một chục người của ông cụ thỉnh thoảng mới lượn qua như một luồng gió 

nhẹ. Tiếc thay, sự chăm chút của chị phụ nữ không kéo dài bao lâu, chỉ hơn một tuần 
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sau là ông cụ đã qua đời.  Con cái, cháu chắt ông kéo vào mới đông chứ.  Họ khóc lóc 

khá ồn ào nhưng vẫn bình tĩnh chỉ huy việc khâm liệm ông cụ, và ở hành lang lại xảy ra 

một cuộc cãi vã xem người nào phải chi nhiều nhất cho đám tang?  Anh con trai trưởng 

cầm một xấp tiền đến trả cho chị phụ nữ đã nuôi bệnh cha mình.  Hai mắt đỏ hoe, chị 

trả lời: “Tôi nuôi cụ ấy vì thấy xót xa cho cụ có lắm con nhiều cháu mà chẳng ai đoái 

hoài, chứ tôi có làm cái nghề này đâu mà lấy tiền?”.  

Đám người đang khóc mếu, cãi nhau… đột nhiên im bặt. Rồi từng người một lẻn ra 

ngoài… Đúng là “một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con lại không nuôi được một 

mẹ”. Cho dù câu ca dao xưa dạy rằng:  

Đói lòng ăn hột chà là  

Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng  

  

Hạt/Hột Chà Là Cây và Trái Chà Là 

Hình 1: Hột và Trái Chà Là 
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     Thế nhưng, lời dạy ấy dường như chỉ dừng lại nơi môi miệng mà rất khó mang ra 

thực hành.  Dẫu biết rằng đi khắp thế gian cũng không có tình nghĩa nào cao sâu cho 

bằng tình cha tình mẹ yêu con.  

Con đi khắp vạn nẻo đường  

Giờ con mới hiểu tình thương mẹ hiền  

Người con yêu quý nhất trên đời  

Chính là mẹ đó tuyệt vời tình sâu  

Ngày xuân con cái sum vầy bên cha mẹ không chỉ để nhận phong bao lì xì hay 

chỉ để kính biếu các ngài đồng quà tấm bánh mà quan yếu là để nhận sự chúc lành của 

các ngài, để nói lời cám ơn các ngài và tỏ tâm tình tri ân về tình yêu thẳm sâu mà các 

ngài dành cho con cháu.  Ngày xuân là dịp để con cháu thổ lộ chữ hiếu dành cho các 

bậc sinh thành.  Đây là dịp để nói lên tấm lòng chân tình tri ân dâng lên bậc sinh thành:  

Tạ ơn cha đã cho con nhìn thấy  

Núi rất cao và biển rất tuyệt vời  

Tạ ơn mẹ, đã cho con hơi thở  

Và trái tim nhân ái làm người  

 

Đây là dịp con cái biểu lộ chữ hiếu qua những hành vi không chỉ dâng hương 

kính bậc tổ tiên mà còn khiêm cung cúi mình kính lạy các bậc sinh thành.  
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Lạy thứ nhất con kính mừng tuổi mẹ  

Phong sắc hồng hào tâm thể khang an  

Những lo toan cơm áo chẳng dễ dàng  

Nên quá ít thời gian hầu cận mẹ  

Lạy thứ hai xin tạ lòng trời bể  

Ơn sinh thành dưỡng dục kể sao khuây  

Mỗi lần xuân con cháu tụ về đây  

Mừng tuổi mẹ kính dâng thêm một tay  

Như thế, mùa xuân còn là mùa của đoàn tụ, của sum họp. Mùa xuân không chỉ 

có không gian rạng ngời mà lòng người cũng tràn ngập niềm vui vì có nghĩa tình đằm 

thắm của tình cha mẹ, ông bà, anh em một nhà sum vầy bên nhau. Ước chi mùa xuân 

mãi ở lại đây để tình nghĩa gia đình mãi hòa hợp   yêu thương, để con cháu mãi sum 

vầy bên cha mẹ và anh em hòa hợp bên nhau.  

Xin Chúa làm chủ thời gian ban cho nhân gian một mùa xuân hạnh phúc sum 

vầy bên nhau. Xin Chúa xuân chúc lành cho những ngày sum họp gia đình được đằm 

thắm yêu thương. Amen  

LM Jos. Tạ Duy Truyền  

10.2 Nghi Vấn: 
1) Tác giả mào đầu bằng chữ “Chúa xuân”.  Trong câu cuối cùng của bài văn, 

chúng ta cũng thấy có chữ “Chúa xuân”.  Như vậy “Chúa xuân” và “Thiên Chúa” 

hay “Trời” liên hệ như thế nào? 
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2) Theo em, những người con trong gia đình có thực sự yêu thương cha mình 

không và tại sao? 

3) Các con cháu kéo đến rất đông và khóc lóc thảm thiết, như thế họ có thực sự 

yêu thương người cha vừa mất hay không và tại sao? 

4) Tại sao người phụ nữ nhận nuôi người cha sắp mất lại có mắt đỏ hoe và không 

nhận tiền nuôi người bịnh? 

5) Trong câu tục ngữ “một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con lại không nuôi được 

một mẹ” nghĩa là gì? 

6) Hãy so sánh và tương phản lòng hiếu thảo trong bài thơ với giới trẻ tại Hoa Kỳ 

nhìn chung ngày nay. 

7) Tại sao mùa xuân lại được xem là mùa của xum họp?  Điều này khác gì với mùa 

lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và New Year vào mùa đông tại nơi đây? 

10.3 Phân Tích: 
 Câu truyện xảy ra giữa những người con, người cha sắp chết và người đàn bà 

xa lạ.  Các nhân vật chính là người con trai, con dâu, các cô năm, cô bảy và người con 

trai thứ hai.  Ngoài ra, còn có những người con và cháu khác nhưng họ không được đề 

cập nhiều.  Chúng ta chỉ biết rằng, họ kéo đến rất đông khi người cha vừa qua đời. 

 Điều chính yếu và rõ nhất là tất cả những người con này đều viện những lý do 

rất xác đáng để từ chối chăm sóc người bệnh.  Tại Hoa Kỳ, việc người nhà trực tiếp 

chăm sóc người bệnh cũng hiếm khi xảy ra vì người bệnh thông thường được đưa vào 

phòng cấp cứu, bệnh viện hay các viện dưỡng lão.  Tại đây, các y sĩ, y tá, các chuyên 

viên và nhân viên xã hội với khả năng chuyên môn sử dụng các thiết bị y tế luôn có 
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nhiệm vụ túc trực để lo cho người sắp mất.  Tất nhiên, mức độ chu đáo như thế nào 

còn tùy thuộc từng nơi, nhưng người ta làm công việc đó thuần túy có tính cách chuyên 

môn chứ không phải do sự hy sinh hay tình thương đặc biệt nào.  Điều này rất khác với 

cách cư sử của người phụ nữ xa lạ nhận chăm sóc thay cho các người con và cháu 

trong câu chuyện.  Người phụ nữ thực sự đã dạy cho những người con về bài học như 

thế nào là giữ chọn chữ hiếu. 

Hình 2: Người Phụ Nữ Đã Dạy Cho Các Người Con Về Sống Chữ Hiếu 
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 Phần thứ hai của câu chuyện đề cập đến những cách thức bày tỏ chữ hiếu của 

người Việt xưa dành cho bậc sinh thành vào những ngày Tết.  Việc quỳ lạy cha mẹ, 

ông bà hay tiền nhân để tỏ lòng cung kính là một phong tục bắt buộc có trong luật pháp.  

Tội bất hiếu có thể bị những hình phạt rất nghiêm khắc của xã hội.  Người bất hiếu bị 

cả làng cười chê và xa lánh.  Ông bà hay tổ tiên khi mất được tôn vinh rất cao nên 

chúng ta mới thấy “Đạo Thờ Ông Bà” tại Việt Nam ngày xưa. 

Chữ hiếu là quan trọng nhưng tại sao vậy?  Tại sao lại phải hiếu thảo với cha 

mẹ, ông bà và các tiền nhân đã sinh thành ra chúng ta?  Điều rất đơn giản là nếu không 

có những bậc tiền bối đó, thì không có sự tồn tại của chúng ta.  Người Tây Phương 

cũng có lòng hiếu thảo với cha mẹ nên chúng ta mới nghe nói tới ngày “Mother’s Day” 

hay “Father’s Day”.  Tuy thế, cha mẹ trong xã hội Tây Phương được kính trọng nhưng 

không được tôn thờ thành “Đạo Ông Bà” như trong nền văn hóa của người Việt.  Trong 

xã hội Việt Nam xưa, nuôi được một đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến khi lớn khôn, lành lặn và 

lập gia thất là điều rất khó khăn.  Trẻ em sinh ra rất dể bị chết vì bệnh tật, tai nạn hay 

chiến tranh triền miên.  Bởi thế, khi trưởng thành, các người con tự khắc nhận thức rất 

rõ ràng sự hy sinh rất lớn lao của những vị đã bảo vệ và nuôi nấng họ từ tấm bé. 
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Hình 3: Vì Sao Phải Có Lòng Hiếu Thảo 

10.4 Tổng Hợp: 
Hãy chọn một trong những đề tài sau và viết thành một vài đoạn văn để trả lời theo yêu 
cầu: 

10.4.1 Đề Tài #1: 
 Hãy trả lời các câu hỏi trong phần Nghi Vấn dưới dạng một hay nhiều đoạn văn. 

10.4.2 Đề Tài #2: 
 Quan niệm về lòng hiếu thảo trong bài văn giống và khác với quan niệm lòng 

hiếu thảo tại Hoa Kỳ như thế nào?  Quỳ lạy bậc sinh thành để tỏ lòng cung kính có 

được người ta chấp nhận hay khuyến khích tại đây hay không và tại sao?  Người Mỹ tỏ 

lòng cung kính và hiếu thảo với đấng sinh thành như thế nào? 

10.5 Tài Liệu Tham Khảo: 
LM Jos. Tạ Duy Truyền. “Ngày Mồng Hai Tết: Sống Chữ Hiếu”. Trích từ trang mạng: 
http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=9784 
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