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Thờ mẹ kính cha 
Hoạ sĩ Tố Oanh 

 
Hoạ sĩ Đỗ Quý Linh Đan (Ngày Của Em) 
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Liệu mà thờ mẹ kính cha, 

Đng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười. 

 

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. 

 

Lên non mới biết non cao, 

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ. 

 

 

Tu đâu cho bằng tu nhà, 

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. 

 

 

Giúp đỡ cha mẹ 
Hoạ sĩ Đỗ Quý Linh Đan (Ngày Của Em) 

Cha mẹ tôi, sáng nào cũng dậy sớm, sửa soạn thức ăn cho cả nhà rồi đi làm. 

Đi làm vất vả cả ngày, chiều tối lại phải lo việc nhà, nấu ăn dọn dẹp, giặt giũ, …  

Tôi thấy thế, lấy làm thương lắm, cho nên khi đi học về, làm bài xong thì tôi 

giúp đỡ cha mẹ. Khi cha mẹ có sai bảo việc gì, tôi cũng vui vẻ làm ngay. 

Tôi giúp đỡ được việc cho cha mẹ như vậy, lòng tôi lấy làm vui sướng. 
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Thờ mẹ kính cha 

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. 

Ca dao  

 

Giải nghĩa: 

- Thái Sơn: tên một ngọn núi lớn ở bên Tàu, thường dùng để ví với cái gì to lớn. 

- như nước trong nguồn chảy ra: ý nói nhiều không bao giờ hết. 

- thờ: yêu mến, kính trọng. 

- cho tròn: vẹn toàn, đầy đủ. 

- hiếu: con biết giữ bổn phận đối với cha mẹ gọi là hiếu. 

- đạo con: bổn phận người con. 

Đại ý của bài: Công cha nuôi dạy con được ví như núi Thái Sơn. Lòng mẹ thương con triền 

miên chẳng bao giờ ngưng như nước trong nguồn chảy ra. Làm con nên biết đền ơn, đối với cha 

mẹ phải có hiếu thì mới đúng đạo làm con. 

Theo quan niệm ngày xưa, những điều sau đây được kể là trong đạo hiếu: 

- Tu thân để lập thành nhân cách và giữ gìn nhân phẩm; tự lập để khỏi làm phiền đến cha 

mẹ. 

- Nuôi dưỡng, chăm nom, hoà vui với cha mẹ, cha mẹ có việc nhờ đến, mình vui vẻ giúp. 

- Khi cha mẹ còn sống, xem xét những việc làm của cha mẹ, nếu là việc phải thì nên bắt 

chước theo. 

- Thấy cha mẹ làm lỗi nên biết cách can ngăn. 

- Làm con không nên cãi lại cha mẹ khi cha mẹ dạy con những điều hay, phải. 

- Vì cha mẹ lúc nào cũng lo cho con, sợ con đền những nơi ô đồ, hỗn tạp, giao du với 

người xấu làm chuyện phi pháp, cho nên người con đi đâu, chơi với ai, cũng nên thưa với 

cha mẹ để cha mẹ biết mà yên tâm; nếu con chơi với người xấu, cha mẹ biết để khuyên 

răn. 

- Vì cha mẹ thương con, lo buồn nếu con có bệnh, người con hiếu phải giữ gìn sức khoẻ để 

tránh buồn lo cho cha mẹ. 

- Vì hình hài của mình là do cha mẹ sinh ra, người con hiếu nên giữ thân thể nguyên vẹn, 

tránh những thói xấu như nghiện rượu hoặc thuốc phiện, tránh những thú chơi nguy hiểm 

có thể gây thương tích cho mình, đừng tự ý huỷ hoại thân thể mình. 

- Để đền ơn cha mẹ chăm dạy mình nên người, người con hiếu phải giữ tiếng tốt cho mình 

và làm rạng danh cha mẹ. 

(trích Lời Mẹ Hiền, Ngô Thị Quý Linh, Ý Linh xuất bản 1993) 

 

 


