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Chữ Hiếu và Đạo làm con 
  

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 

 

Bốn câu lục bát lưu truyền trong văn chương và thấm nhuần trong tư tưởng văn hoá Việt Nam 

qua biết bao thế hệ đã trở thành một loại tục ngữ ca dao, đã được hàng trăm triệu người Việt 

khắp bốn phương trời, còn sống hay đã chết thuộc nằm lòng và trong tương lai sẽ được hàng 

trăm triệu thanh thiếu niên nước Việt ấp ủ trong tim, khắc sâu trong hồn và ghi nhớ trong tâm. 

Chữ HIẾU và ĐẠO CON xưa và nay 

Từ bao giờ không biết, đàn ông con trai, bên ta cũng như bên Tàu, đã thuộc nằm lòng cái câu: 

"Trai thời trung, hiếu làm đầu" và khi mới biết đọc qua loa, quyển "Nhị thập tứ hiếu", tiếng quốc 

ngử cải biên là "chuyện 24 người con có hiếu" đã là sách gối đầu giường của con nít. 

Cũng nói về chử hiếu thì bên Tàu có một câu đã được các ông hạ quyết tâm, hân hoan hớn hở 

thực thi cho bằng được. Đó là câu:"bất hiếu hửu tam, vô hậu vi đại" có nghĩa: trên đời có ba thứ 

tội bất hiếu, không có con trai nối dỏi tông đường là tội nặng nhứt". Mấy ông bên Tàu và bên ta 

(mấy ông bên tây thì hổng dám) tuy không nói ra, ai cũng thầm mong mình mang cái tội bất hiếu 

số một này. Lý do giản dị là nhờ nó mà các ông có thêm bà nhỏ danh chánh ngôn thuận. Bà lớn 

nếu rủi ro không tạo được thằng cu thì đành phải chịu mà thôi. Cho tròn chử hiếu cái kiểu này 

thiệt là quá dể mà cũng quá đã kể gì. 

Trở lại chuyện Nhị thập tứ hiếu, biểu tượng cho chử hiếu của người xưa, tôi khám phá ra rằng 

thuở ấy chỉ có đàn ông con trai được độc quyền trả hiếu mà thôi. Hai mươi bốn hiếu tử bên Tàu 

toàn là đực rựa, không có một mống đàn bà, con gái. Đó chẳng qua vì khuynh hướng trọng nam, 

khinh nử của tiền nhân. 

Chuyện trả hiếu đời xưa của 24 ông đó cũng nhì nhằng, ba lăng nhăn lắm tuy rằng nó thực tế 

hơn cái vụ cài hoa trắng, đỏ trong ngày lể của Mẹ hay cắm bông kỹ niệm chiến sĩ trận vong. Xin 

kể sơ sơ mấy chuyện điển hình như sau: 

-  Một ông thấy cha mẹ già cả, ngày ngày ngồi buồn cú rủ nên tuy mình là một ông quan lớn đã 

về hưu cũng ráng mặc quần áo màu mè sặc sở giả làm hề, múa may quay cuồn, nhăn mặt méo 

mày cho cha mẹ lấy thế làm vui. 

-  Ông khác thì trả hiếu bằng cách 'quạt nồng ấp lạnh'. Trời nóng mùa hè, ông phe phảy quạt cho 

song thân được mát mẻ yên nghỉ. Trời lạnh mùa đông, ông vào nằm trước trong chăn, dùng thân 

nhiệt của mình sưởi ấm mền gối cho cha mẹ ngủ ngon. 

-  Có ông hăng hơn, cởi trần trùng trục, nằm phê cạnh giường ngủ của cha mẹ với mụch đích thí 

thân mẹo dậu cho muổi, hy vọng muổi đã no sẽ không quấy phá song thân. 

-  Thêm ông nửa mua đâu được món ăn ngon, thèm lắm nhưng ráng nhịn để dành đem về cho 

cha mẹ ăn trước, dư ra mới tới phần mình. 

Đại khái cái sự 'cho tròn chử hiếu mới là đạo con' của 24 ông con trời bên tàu nó đơn giản như 

đang giởn vậy thôi. Bên ta cũng như bên tây chưa có ai làm thống kê hay viết sách dạy đàn ông 

con trai Giao Chỉ và các mông sừ mắt xanh mủi lỏ khi hành xữ cái đạo làm con phải vo tròn, 

bóp méo chử hiếu nó như thế nào thành thử không có tài liệu dẩn chứng ở đây. 



Chỉ biết rằng có ông cha, bà mẹ nào đó đã thất vọng, buồn tình vì chử hiếu giống hình trái ấu 

nên tương ra hai câu thơ ê chề, não nuột: 

Cha mẹ thương con biển hồ lai láng, 

Con thương cha mẹ tính tháng tính ngày. 

Quay về với cái sự cho tròn chử hiếu theo chuyện kể 'nhị thập tứ hiếu', tôi có nhận xét rằng thì là 

đạo làm con của người xưa sao mà dể ợt, khoẻ re. 

Này nhá: 

-  Muốn ông bà cụ vui lên thì một là ta cứ mở truyền hình cho coi phim Hàn quốc hay Thúy Nga 

Paris, Vân Sơn, Asia... hay là đưa các cụ vào ca si nô kéo máy lấy hên, quên buồn. 

- Đông sang, hè tới đã có 'e công' mí lỵ 'hít tơ' quạt nồng ấp lạnh thay thế cho mình. 

- Chuyện sợ con muổi nó chích hổng cần phải lo vì ở Hoa Kỳ muổi hầu như tuyệt chủng. 

- Thêm cái vụ nhườn món ăn ngon thì đã có 'búp phê bao bụng' cứ thế mà ăn líp ba ga khỏi phải 

nhườn nhịn cho ai. 

Cứ như vậy, vấn đề cho tròn chữ hiếu ngày xưa trong quốc văn giáo khoa thư 'Nhị thập tứ hiếu' 

được giải quyết cái một. Vậy là ta đã đắc đạo làm con. 

Cập nhật hoá cái đạo làm con cho tròn chữ hiếu thời buổi bây giờ quý vị sẽ thấy nó rắc rối, lỉnh 

kỉnh hơn nhiều lắm. 

-  Thứ nhất:  Cùng lúc hành xử cái đạo làm con ta còn phải theo đuổi cái đạo làm thợ hay làm 

thầy. Chạy theo hai cái đạo này bảo đảm với quý vị là ai cũng mệt ngất ngư, thế nhưng không 

theo không được. Theo thì mệt, không theo thì... kẹt cho nên đạo thợ đạo thầy đã làm lu mờ đi 

cái đạo làm con. Bởi vì sau ít nhất 10 tiếng đồng hồ tu tập, đi về (không kể hành xác luyện thêm 

giờ cho mau thành chánh quả ô tê) những tín đồ của hai đạo này, nam nử như nhau, ai ai cũng 

chỉ muốn ... thiền. Mà đã gọi là thiền thì phải bất ly cục cựa, không thể nhúc nhích thân mình, 

quờ quạng tay chân để mà vo cho chữ hiếu thiệt tròn như lời dạy của tiền nhân. Vậy là chẳng 

đặng đừng đành phải bỏ qua cái đạo làm con, chờ khi xả thiền rồi sẽ tính sau. 

-  Thứ nhì: Trong 'Nhị thập tứ hiếu' không thấy tác giả nói tới các bậc sinh thành mang thương 

tật hay bệnh hoạn chi chi. Chỉ nói chung chung là các cụ đã già nhưng trời thương hãy còn ăn 

uống, đi đứng bình thường. Chớ hề nghe nói có ông bà nào bị tai biến mạch máu nảo tê liệt nửa 

người, tỉnh tỉnh mê mê, co co giựt giựt, lúc nhớ lúc không, ăn phải có người đút muổng vào 

mồm, uống phải có kẻ nâng ly lên miệng, đại tiện tiểu tiện tự do vô tư lự cứ như nước chảy qua 

cầu. Do đó mà thi triển cái đạo làm con trong những hoàn cảnh nói trên nó não nùng, ai oán, lâm 

ly, bi đát, thống thiết gấp trăm lần. 

-  Thứ ba: Đạo làm con tuy có hàng tỉ tín đồ khắp cùng ta bà thế giới với đủ loại sắc tộc, ngôn 

ngữ, phong tục, tập quán nhưng lại không có ai là giáo chủ đích thực cho tín đồ theo gương mà 

tu luyện. Đó là loại đạo "tự biên, tự diễn" giống như ca sỉ hát cương trong tuồng vọng cổ. Ác ôn 

hơn nữa, cái đạo làm con lại không hứa hẹn một tương lai chói sáng rạng ngời của cảnh niết bàn 

hay cõi thiên đường cho giáo chúng. Người theo đạo làm con, nói theo xập xám chướng là kẻ 

binh 'búi lủng', 'mậu thầu, mậu vĩ, dách phé hai'. 

Thế nhưng đó là nghiệp chướng của con người, nói theo kiểu tam đoạn luận của Socrate: 

Đã là người, ai cũng có đạo làm con. 

Ta là người, 

Ta có đạo làm con 

Đạo làm con không có ân thưởng hay trừng phạt như niết bàn, thiên đường hay địa ngục, không 

hứa hẹn bất cứ một đãi ngộ hay đền đáp bằng của cải, bạc tiền. Đạo làm con chỉ mang lại cho 

người theo nó sự yên ổn tâm hồn mà thôi. 

Để kết luận, xin được mạo muội cải biên câu nói để đời của Nguyễn bá Học: 

Đạo làm con khó, không khó vì nỗi bất hạnh của Mẹ Cha mà khó vì lòng người thiếu sự cảm 

thông và niềm độ lượng.__ 


