
CÔNG CHA 

 

Con có Cha như nhà có nóc, 

Con không Cha như nòng nọc đứt 

đuôi (1) 

Xưa nay nước mắt chảy xuôi (2), 

Thương con, Cha phải dưỡng nuôi 

hàng ngày. 

Đã từng trải đắng cay, cực nhọc, 

Xả thân mình đùm bọc đàn con. 

Dẫu cho thân xác héo hon, 

Vẫn không sao lãng lo tròn phận Cha. 

Công dưỡng dục hải hà chi lượng (3) 

10- Đức sinh thành nghìn trượng biển 

khơi (3) 

 

Nói sao cho hết bằng lời, 

Phận con báo đáp ngút trời công cha. 

Phải khuya sớm đạo nhà gìn giữ, 

Phụng thờ cha đúng chữ hiếu thân (4) 

Sớm khuya săn sóc ân cần, 

Của ngon, vật lạ dành phần kính dâng. 

Phải ghi nhớ: bảo vâng, gọi dạ, 

Chớ buông lời suồng sã, nhố nhăng. 

Dẫu khi gặp truyện bất bằng, 

20- Cũng không miệng hét, tay quăng 

giận hờn. 

 

Phải cân nhắc suy hơn, tính thiệt, 

Để tỏ mình hiểu biết trái ngay. 

Chớ nên buông giọng chua cay, 

Để Cha buồn tủi, còn hay nỗi gì. 

Cha bươn chải thiếu chi gian khổ, 

Suốt cuộc đời bao độ héo hon. 

Sức cùng, lực tận hao mòn, 

Vẫn lo ngày tháng cho con mọi điều. 

Lòng báo đáp sớm chiều phải đủ, 

30-Từ miếng ăn, giấc ngủ con lo: 

 

Bạc tiền dẫu có hàng kho, 

Không Cha cũng thể con đò trôi sông. 

Chữ phụng dưỡng (5) ghi lòng, tạc dạ, 

Câu hiếu nam (6) gương đã xưa nay. 

Có cha trên cõi đời này, 

Khác chi sa mạc trổ đầy hoa tươi. 

Con bất hiếu: tiếng cười muôn thuở 

Con vô tình: lời rủa nghìn sau. 

Phận con chữ hiếu đứng đầu, 

40- Đông Tây kim cổ, nghèo giàu vẫn 

noi!! 

Trường Giang 
Chú Giải: 

(1) Nòng nọc đứt đuôi:Một loại cá nhỏ 

chưa rụng đuôi,vẫn còn sống dưới sự bảo 

trợ của cá mẹ… 

(2) Nước mắt chỉ chảy xuôi, không bao giờ 

chảy ngược. Ý nói cha mẹ bao giờ cũng 

thương yêu, đùm bọc con cái. 

(3) Công dưỡng dục hải hà chi lượng: 

HẢI: Vùng đất rất rộng, có nhiều nước. 

HÀ: Con sông dài có nhiều nước, rất dài 

Nếu đem biển rộng, sông dài so với công lao 

cha mẹ sinh ra, nuôi dạy con thì giá trị hai 

thứ cùng giống nhau. 

(3) Đức sinh thành nghìn lượng biển khơi 

Sông, biển là nơi rất lớn và dài ví như công 

ơn cha mẹ sinh ra con, nuôi nấng,dạy dỗ 

con từ lúc lọt lòng cho tới khi khôn lớn. 

Công lao sinh dưỡng của cha mẹ đối với con 

lớn lao như vậy, không thể lấy bất cứ vật gì 

để so sánh được. 

(4) Phụng thờ cha đúng chữ hiếu thân: 

Hiếu với cha mẹ. Không làm điều gì trái với 

đạo làm người để cha mẹ buồn lòng. Đó là 

hiếu. 

Bổn phận của con cháu là phải cư xử thật 

công bằng, thuận trên, hòa dưới dể cha mẹ 

được hạnh phúc, trong cuộc sống hàng 

ngày.an vui 

(5) Chữ phụng dưỡng ghi lòng tạc dạ: Nuôi 

nấng cha mẹ với tất cả lòng cung kính. 

(6) Câu hiếu nam gương đã xưa nay 

Con trai có hiếu với cha mẹ trước kia và mãi 

mãi sau này./. 


