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Công cha như núi Thái Sơn. 

 

 Người cha nào trên trái đất này đều thương con của mình, thương con 
hơn thương chính mình, và trong máu của người con có máu của người cha. 
Cha mẹ làm việc vất vả để nuôi con, cho con ăn học thành tài, lo cho con đầy đủ 
những gì con cần, vì thế những đứa trẻ được thương yêu, đùm bọc sẽ học 
nhanh hơn những đứa trẻ bản xứ.   

 Học trung học, con cái vẫn ở nhà với cha mẹ, trong lúc học, học tận lực, 
không phải vừa làm vừa học, cho nên có những đứa trẻ thay vì học 4 năm lấy 
bằng cử nhân, các cháu chỉ học 3 năm, vì mỗi năm lấy nhiều tín chỉ hơn, học giỏi 
và được nhiều giải thưởng hơn. Các cháu chỉ học, không phải vừa học vừa làm 
như thế hệ thứ I chúng tôi vừa đến định cư ở Hoa Kỳ. 

 Những đứa trẻ người địa phương học xong trung học dọn ra khỏi nhà, 
vừa học vừa làm, mỗi tháng phải trả tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống thì 
làm sao lấy bằng cử nhân 3 năm được chứ? 

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. 



 Một cháu trai đến với chúng tôi, khuôn mặt cháu tươi vui, giọng nói của 
cháu reo vui như tiếng chim hót trong vườn buổi sáng. Cháu nói: 

 - Cô ơi, cháu có tin vui cho cô, cháu vừa đậu đại học Irvine. 

 Tôi cũng reo vui, mừng rỡ vì đại học Irvine không phải ai cũng vào được. 

 - Cháu học làm sao mà vào được trường đại học này vậy? 

 - Cháu học hơn 4 chấm. 

 Tôi nói: 

 - Hơn 4 chấm cũng không vào được đại học Irvine đâu? Cháu phải làm gì 
nữa? 

 - Cháu làm việc xã hội, cháu tình nguyện làm việc trong các cuộc bầu cử. 

 Tôi không ngạc nhiên và nói: 

 - À, thì ra là thế. 

 Nhiều cháu con nhà nghèo thật nghèo, không đi học thêm vì cha mẹ đâu 
có tiền cho con ngoài giờ đi học thêm trường tư, nhưng các cháu tình nguyện 
làm việc cho các hội thiện nguyện hay những hội từ thiện quốc tế như YMCA, 
Rotary club, Young Life, Red Cross, Peace Corp, v.v., cũng giúp cho các em vào 
được những trường đại học danh tiếng. 

 Những cháu được bầu vào các chức vụ như chủ tịch sinh viên, tình 
nguyện vào làm biên tập viên của các nhật báo, phóng viên của các đài truyền 
hình, truyền thanh, v.v., là cơ hội lớn cho các cháu vào các trường đại học lớn. 
Người Việt Nam tị nạn có bao nhiêu người được chọn vào thực tập ở các tờ báo 
lớn hay đài truyền hình của Mỹ chứ? 

 Những đứa trẻ thành công nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của gia đình nhất 
là cha mẹ. Cha mẹ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con cái. 
Người cha thương con, nhịn ăn cho con ăn, người mẹ bế con trong vòng tay 
suốt đêm khi con đau ốm, ru con ngủ, dạy con học, sát cánh bên con trong các 
mùa thi, v.v. Ơn đức của cha mẹ đối với con cái vô cùng to lớn. 

 Vậy mà ngày của hiền mẫu thì tưng bừng, tiệc tùng tưng bừng, linh đình, 
hoa tươi tặng mẹ, v.v. Còn ngày của hiền phụ thì sao? Ngày lễ của cha không 
được phong phú như ngày của mẹ. Hình như ngày của cha giản dị hơn ngày 
của mẹ nhiều. Người cha không cần bề ngoài hay sao? 

 Có những người cha nghiêm khắc, ít nói, âm thầm làm việc để nuôi con, 
nuôi gia đình. Người cha không nói nhiều và người cha cứng rắn. Sự cương 
quyết của người cha, sự hy sinh của người cha giúp cho người con lớn lên trong 
sự mạnh mẽ, quyết tâm làm việc gì thì phải thực hiện cho bằng được, công lao 
của người cha nuôi con, dạy bảo con cao như núi. Gương của cha để trong lòng 
của con đậm đà lắm. Cha tốt thì con tốt, cháu tốt.  

 Viết về cha, viết hoài, viết mãi, không bao giờ hết chuyện. Cha tôi hiền và 
ít nói. Có một điều đặc biệt ở cha tôi là cha tôi hứa điều gì thì làm điều đó, suốt 
cuộc đời của ba tôi hình như không bao giờ thất hứa với ai điều gì. Ba tôi hứa 
giúp ai việc gì thì làm việc đó một cách tận tình. Vì ít nói, nghe nhiều nên ba tôi ít 



làm mất lòng người thân và bạn bè. Ba tôi giỏi võ nhưng khiêm tốn. Lúc tôi còn 
nhỏ, đêm đêm ba tôi dạy võ dưới ánh trăng. Tôi còn nhớ những đường quyền ba 
tôi đi vun vút, người nào trúng phải đường quyền của ba tôi thì toi mạng. 

 

Đêm đêm ba tôi dạy võ dưới ánh trăng. 

 Ba tôi rất hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Ông bà nội tôi chết sớm, năm nào 
gần Tết, ba tôi đi giẫy mã (tảo mộ) cho ông bà nội tôi ở Bưng Cầu, tỉnh Bình 
Dương. Ba tôi thăm viếng, phát cỏ dại, chặt cây cối quanh mộ, sửa sang, tu bổ 
mộ phần của ông bà nội tôi và thường đưa chúng tôi cùng đi thăm mộ ông bà. 
Ba tôi dạy: 

Con người có tổ có tông 

Như cây có cội, như sông có nguồn. 

 Ba tôi thường kể chuyện về ông bà nội. Ông bà nội tôi thương ba tôi và 
chú tôi lắm. Ba tôi chỉ có 1 người em trai duy nhất là chú tôi. Ba tôi kể rằng khi tôi 
ra đời, tôi là con cả của ba má tôi nên được ông nội thương lắm. Ông nội thường 
ẵm tôi, hát cho tôi nghe những bài dân ca. Bà nội tôi mất sớm, khi tôi sinh ra đời 
chỉ còn ông nội. Ông bà ngoại tôi cũng qua đời sớm, nên tôi được các dì thương 
lắm. 

 Ba má tôi đều giống tính nhau, giúp gì được cho ai thì giúp tận tình không 
bao giờ từ chối, giúp thì giúp ngay không đợi ngày mai. Nhà của tôi có vườn 
rộng, cây trái xung quanh, tàng cây che phủ sân nhà, sân rộng để ba tôi dạy võ. 
Bây giờ mỗi lần đến Minh Đăng Quang Tịnh Xá ở thành phố Santa Ana, thấy các 



võ sinh đi những đường quyền nhanh như gió, tôi thấy hình ảnh của ba tôi hiện 
về trong những đường quyền thấp thoáng này. 

 

 

Ba tôi là một võ sư rất khiêm tốn. 

 

 Ba tôi là võ sư, rất khiêm tốn, không khoe khoang, không kiêu ngạo, 
không bao giờ nói về mình. Trong những võ sinh học với ba tôi có 2 trò là Mau 
và Khá, con ông xã Mô (ngày xưa gọi là ông xã, bây giờ là thị trưởng). Ba tôi 
thương 2 trò này vì họ học rất giỏi, học rất nhanh, có lòng nhân đạo, quảng đại, 
con nhà giàu nhưng rất khiêm tốn (thật ra tất cả những học trò võ đều có tánh 
khiêm tốn). Ba tôi nhất định không cho con gái học võ vì sợ sẽ không ai "rước". 
Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao cha mẹ cứ sợ con gái của mình không 
ai "rước".  

 Ông bà mình thường nói: 

 - Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là tội báo. 

 Nhưng có ai trên cõi đời này mà không mơ có một ngôi nhà để ở, có vợ, 
có con để buổi tối sau khi đi làm về có mái ấm gia đình, có ánh đèn thấp thoáng 
xa xa đợi mình trở về. Con là nợ nhưng vẫn thích có nợ, vợ là oan gia nhưng 
vẫn thích oan gia, ôi thói đời này là như thế? 



 

Tôi thường đi theo cha. Ai cũng bảo con gái giống cha giàu ba họ. 

 Con gái thường theo cha. Ông bà mình thường nói con gái giống cha giàu 
ba họ, nhưng không hiểu tại sao tôi không giàu như truyền thuyết nhân gian nói. 
Không biết có đúng không, nhưng nếu con mà giống cha thì bên nội thương lắm, 
hãnh diện lắm. Nhiều người thường nghe người này khoe với bạn của mình: 

 - Anh chị thấy không, cháu nội của tôi giống ba của nó quá. 

 Cháu của mình không giống mình mà giống ông hàng xóm thì phiền lắm, 
buồn lắm. 

 Ba tôi có giọng nói hiền lành, ấm áp, nhưng mỗi lời nói của ba tôi là lệnh, 
con cháu răm rắp nghe theo, không ai dám cãi, chưa bao giờ tôi thấy ba tôi phẫn 
nộ hay lớn giọng với bất cứ người nào. 

 Ba tôi bệnh nhưng không bao giờ rên. Ba tôi có 1 em trai duy nhất. Chú 
tôi có 3 người con trai, còn ba má tôi có 4 con gái. Sau này, mẹ tôi đi chùa cầu 
khẩn mới được 1 con trai để nối dõi tông đường. Tôi là con cả nên được cưng 
lắm, chưa bao giờ tôi bị đòn, với lại tôi chạy rất nhanh, dù có bị đòn thì tôi cũng 
chạy nhanh không ai đuổi kịp. 

 Ba tôi không cho con gái học võ thì tôi nhất định phải học võ. Không học 
võ với ba tôi thì tôi đi học với võ sư khác. Võ đường tôi bái sư học võ là võ 
đường Aikido của giáo sư Đặng Thông Phong, du học ở Nhật về, mở võ đường 
ở đường Hiền Vương. Tôi học vào buổi sáng sớm, võ đường trên lầu, tôi rất say 
mê võ nghệ. Tôi học chuyên cần, sáng nào mặt Trời còn ngủ thì tôi đã thức dậy 
đến võ đường, lạy sư tổ, bái sư phụ, sư huynh, sư tỉ rồi bắt đầu học võ. Những 



ngày đầu té ngã rầm rầm bầm mình, người ê ẩm như ai cầm búa bổ vào thân 
thể mình, nhưng dần dần quen. Về nhà, tôi dạy các cháu, con của người chị. 
Các cháu té ngã trên sàn gạch, anh chị không hề la tôi một tiếng. Các cháu rồi 
cũng say mê học võ, khỏi đến võ đường vì có tôi dạy cho các cháu. Nhà chị tôi 
có người làm, người làm cũng thích học võ, nhưng người làm mập quá, té ngã 
mấy cái đã bỏ cuộc. Các cháu nhỏ của tôi tiếp tục học Aikido, tôi học được bài 
học nào thì về dạy các cháu bài học đó. 

 Nói về ba tôi thì nói hoài không hết. Khi tôi ra tranh cử Dân Biểu của Quốc 
Hội Việt Nam Cộng Hòa thì ba tôi đi vận động cho tôi khắp nơi. Lúc đó tôi còn rất 
trẻ, vừa đủ tuổi để tranh cử vào Quốc Hội. Tôi thất cử, thua người thắng cử vài 
ngàn phiếu. Ba tôi không buồn dù ba tôi bỏ công sức vào việc vận động này rất 
nhiều. Ba tôi tỉnh bơ như không có việc gì xảy ra mặc dù ba tôi tốn tiền, dốc sức 
đi vận động cho tôi, ba tôi đi cả ngày từ sáng đến chiều vận động cho tôi. Tôi 
được nhiều phiếu ở những đơn vị quân đội, trại gia binh, chùa và nhà thờ. Tôi 
được phiếu ở nhà thờ, vì mẹ tôi buôn bán làm ăn với những người ở nhà thờ, ai 
cần gì thì má tôi giúp đỡ họ. Ba má tôi thường làm việc xã hội, có lẽ tôi lớn lên 
trong gia đình thích làm việc xã hội, có dòng máu di truyền làm việc xã hội. Nhà 
của tôi rất sùng đạo Phật nhưng không phân biệt tôn giáo, ba má tôi thường nói 
tôn giáo nào cũng tốt, vị lãnh đạo tinh thần nào cũng dạy những điều tốt lành. 
Niềm tin mãnh liệt về sự mầu nhiệm tôn giáo trong gia đình của chúng tôi, bên 
nội cũng như bên ngoại. 

 Có niềm tin tôn giáo, cuộc sống hạnh phúc hơn. Ba mẹ tôi sùng đạo, 
chúng tôi nhìn việc làm của ba mẹ chúng tôi mà noi theo, giúp người nào được 
thì giúp, giúp một cách chân tình. Cậu tôi mất sớm, mẹ tôi đem cháu về nuôi, 
cho ăn học, tới khi lập gia đình, ba mẹ tôi lo cưới gả các anh chị yên bề gia thất.  

 Ba tôi mất lúc tôi ở Mỹ, nhìn hình ảnh từng đoàn người đi đưa đám tang, 
tôi xúc động vô cùng. Bà con đưa đám tang ba tôi rất đông, 6 con chó chạy theo 
quan tài của ba tôi. Ba tôi rất thương chó, chó rất thông minh. Tôi nghe người 
nhà kể lại rằng sau khi mọi người đưa đám tang ra về hết, mấy con chó vẫn còn 
ở lại mộ của ba tôi. 6 con chó nằm cạnh mộ của ba tôi mấy ngày rồi trở về nhà. 
Tôi cũng thấy lạ, nếu đi theo quan tài, theo đoàn người đưa tang thì chó biết 
đường mà đi, nhưng tại sao mấy hôm sau chó lại biết đường về nhà? Tôi nghe 
chuyện chó có tình nghĩa rất cảm động.  



 

Ba tôi rất thương chó, chó rất thông minh, trung thành. 

 Ngày xưa, ông nội tôi có nuôi một người thiểu số đến từ cao nguyên 
Trung phần. Sau đó, ông nội tôi mất, người này làm một cái chòi nhỏ ở trong 
nghĩa trang gần bìa rừng, ở đó báo hiếu ông nội tôi 3 năm, rồi trở lại miền 
Thượng. 

 Ở đời này mình làm gì cho người khác thì khi hữu sự sẽ có người khác 
giúp lại mình. Ba tôi có lòng quảng đại và được mọi người thương mến. Ba tôi 
thương con cháu và tất cả mọi người xung quanh. Hàng năm, ba tôi về làng 
Bưng Cầu, tỉnh Bình Dương giẫy mã cho ông cố tôi. Ở đó còn nhà thờ tổ, nhiều 
đời, ông tổ của ba tôi từ miền Trung vào, lấy vợ Nam rồi ở luôn miền Nam lập 
nghiệp. Thật ra cháu của ba tôi hàng trăm người ở làng Bưng Cầu, đâu cần ba 
tôi về giẫy mã cho ông bà vào những ngày Tết. Thường mỗi năm, con cháu ở đó 
làm việc này, nhưng tất cả các con cháu đều về tề tựu trong những ngày trước 
Tết.  

 Sau này, tôi trở về, tôi cũng thăm nhà thờ Tổ. Nhà thờ Tổ khang trang, 
nhiều tượng trước nhà, mộ sau vườn, 5 căn nhà cùng một dãy, từ xa lộ trở vào. 
Nhà thờ Tổ không ai ở nhưng lúc nào cũng bóng loáng, không một hạt bụi. Trên 
bàn thờ có bài vị từ đời thứ nhất đến đời thứ năm. Tôi thuộc đời thứ sáu. Bác tôi 
viết gia phả từ đời thứ nhất, từ 3 anh em ông Tổ của chúng tôi từ miền Trung 
theo vua Quang Trung vào Nam, cho tới đời sau này. 

 Ba má tôi thường dạy chúng tôi giúp ai được gì thì nên giúp ngay, hứa 
điều gì thì phải làm điều đó. Má tôi dạy con gái đừng nhờ người ta nhiều quá. 
Thiếu nợ người khác nhiều quá, kiếp sau người ta làm Hoàng Tử, còn mình làm 
tỳ nữ, suốt đời cứ hầu trà, hầu nước, không dám ngước mặt lên nhìn ông chủ. 



 Lúc nghe mẹ tôi nói, tôi cười trong bụng và tự nhủ với lòng nếu sinh ra 
làm tỳ nữ thôi đừng sinh ra đời cho xong. Thuộc lòng những điều cha mẹ dạy 
bảo sao tôi cứ nhờ người này việc này, nhờ người kia việc kia, lạ thật? Tôi thích 
quen người giỏi để học những điều hay của người đó, tôi nhờ ai việc gì tôi nhờ 
thiệt tình, quen người nào có kiến thức uyên thâm, tôi như bắt được vàng, nhờ 
và nhờ mãi, nhờ cho hết kiếp này. 

 

 

Đêm đêm con thắp đèn trời, 

Cầu cho CHA MẸ sống đời với con. 

 

 Nói về ba tôi, nói hoài không hết, cho nên gặp người có tính giống ba tôi, 
tôi ngưỡng mộ và kính nể vô cùng. Tôi cũng nhờ nhiều người làm nhiều việc 
hữu ích cho cộng đồng nhưng cũng xin Thượng Đế kiếp sau đừng bắt tôi trả nợ. 

 Ba tôi qua đời lúc 55 tuổi nhưng tôi cứ tưởng ba tôi vẫn còn hiện diện nơi 
đây, quanh quẩn bên tôi. Hình ảnh đẹp nhất của ba tôi là một người hiền lành, 
có tấm lòng quảng đại, hạnh phúc trong việc giúp người khác, dù một việc rất 
nhỏ. Quen người nào có tính tình giống ba tôi, tôi rất kính mến và trang trọng 
như một Đặc Ân của Thượng Đế. 

 Hạnh phúc thay cho những người còn ông bà, cha mẹ, hạnh phúc cho 
những người nào tổ chức tiệc ngày của cha, ngày của mẹ. Người nào không còn 



ông bà, cha mẹ thì những ngày lễ hiền mẫu, hiền phụ nên cầu nguyện cho ông 
bà, cha mẹ mình ở cõi Vĩnh Hằng. 

 

Orange County, 13/6/2022 

KIỀU MỸ DUYÊN 

(kieumyduyen1@yahoo.com) 

 
 


