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THƯƠNG CON 
 

 

Người ta bảo: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào”. Không 

biết ba thương hay ghét mà từ khi sinh ra đến nay là 19 tuổi, ba chưa bao giờ 

dùng roi vọt với con gái. Có phải vì không bao giờ dùng roi vọt hay nặng lời 

mà con gái không sợ ba bằng má. 

Bất cứ chuyện gì ba chỉ dùng lời lẽ và nhỏ nhẹ phân tích đúng sai. Ba đã 

quen với cách dạy con như thế dù đôi khi cảm thấy yếu đuối. Nhưng biết làm 

sao khi con người sống là tập hợp những thói quen. Hôm nay ba viết những 

dòng này, ba nghĩ rằng con sẽ đọc, vì con sẽ sửa lỗi chính tả và lỗi vi tính trước 

khi đăng trên mạng và chia sẻ cùng cư dân mạng, và đây cũng là cách để tâm 

sự, cho con hiểu nỗi lòng ba… 

Thương cha, thương mẹ, thương anh chị em trong dòng tộc, thương bè 

bạn, thương người hàng xóm v.v… Nhưng thương “Con” là đặc biệt và vô bờ . 

Thương không những cho con ăn ngon, mặc đẹp rồi cho con thành vợ, thành 

chồng mà còn dõi theo đời con đến khi mẹ cha nhắm mắt…  

Thương con là trăm bề, từ việc nhỏ đến việc lớn. Khi con chưa có gia đình 

việc đầu tiên cha mẹ nghĩ tới là tìm mong sao con tìm được “người con yêu và 

người yêu con”, kế đến là nhà ở, việc làm ổn định và tề gia nội trợ v.v… Con 

đừng ỷ lại, ba muốn đời con phải được đi trên đôi chân của con. Trai gái ngày 

nay là bình đẳng mà con. Ở đây ba chỉ nói với con những việc nhỏ, lớn, mà con 

đang vấp phải. 

Việc nhỏ là không ăn cơm đúng bữa với ba má. Không chăm chỉ học hành. 

Không chịu làm việc. Việc lớn là thiếu cân nhắc, thận trọng khi lựa chọn  người 

yêu. Đối tượng mà con yêu ba không hài lòng. Với mọi người ba má không là 

gì, con cũng không là gì. Bình thường thôi. Con ăn học bình thường. Sinh hoạt 

bình thường. Còn ba má muốn làm những chuyện bình thường như bao cha mẹ 

khác là nuôi dạy, chăm sóc con cho đến ngày con khôn lớn.  

Con gái! Bữa cơm gia đình, theo ba là rất cần thiết, hằng ngày con đi học, 

mọi người thì đi làm chỉ gặp nhau vào các bữa ăn trưa, tối. Ở đó chúng ta quay 



quần quanh mân cơm thố lộ hết cho nhau nghe những chuyện vui buồn. 

Chuyện vui, chuyện buồn cũng đã chia sẻ trong ngày hôm ấy. 

Kế đến là chuyện việc làm của con. Con phải nghiêm túc trong vấn đề này. 

Không phải ba má muốn con đi làm cho đỡ gánh nặng kinh tế gia đình mà là 

tập cho con biết cách quản lý và chi tiêu đồng tiền con làm ra một cách hợp lý. 

Nếu không làm việc thì son phấn của con, quần áo của con, thậm chí là đồ lót, 

con cứ ngữa tay xin tiền chồng con, không ổn đâu, khó chịu lắm… Con thấy 

đó, sinh viên bây giờ có người vì hoàn cảnh họ phải đi làm thêm. Nhưng chỉ ở 

quán café hay quán nhậu bình dân, lương chỉ có từ ba đến năm triệu, qui ra 

được 150 đến 250 USD/tháng thêm vào chi phí học tập. Ít người làm trong nhà 

hàng sang trọng, cao cấp. Tất cả đều có cái giá của nó. Họ sợ…  

Chuyện học hành của con. Người ta phải học cho có kiến thức, trình độ để 

làm việc. Kiến tạo ra sự khác biệt. Học mãi, học cả đời… Thế mà con đã chễnh 

mảng trong học tập. Ba buồn lăm. 

Chuyện tình yêu. Chuyện này thì phức tạp phải không con? Người ta 

thường bảo “Yêu nhau là bình minh trong đáy mắt” mà “Lấy nhau là hoàng 

hôn của cuộc đời” hay lấy người “Yêu tôi” chứ không lấy người “Tôi yêu”. 

Tình yêu muôn màu, muôn vẻ. Lãng mạn và trần tục. Hạnh phúc và khổ đau. 

Con thì sao? Con đã biết hương vị chưa? Có lẽ là “chút chút” …  

 Theo ba biết từ khi con 15, 16 đến nay con 19 có ít nhất là ba bốn bạn trai 

chung lớp hoặc đã đi làm nhưng mức độ đến đâu thì ba không biết. Con đã 

từng đến quán bar, đã từng café, ăn kem, đã từng ngồi công viên ghế đá hóng 

mát, trò chuyện với bạn bè. Ba mong tất cả là cơn gió thỉnh thoảng chỉ thoáng 

qua. Rồi thôi, rồi quên. Cái tuổi 20 - 25 của con gái là thời để yêu. Sau thời 

gian đó con phải làm bổn phận người vợ, người mẹ. Thời điểm này con hoàn 

toàn làm chủ vận mệnh của mình. Con có quyền lựa chọn. Hãy sáng suốt chọn 

lựa nghe con. Đối tượng mà con quen hiện nay ba không hài lòng thậm chí 

không đồng ý Con hiền và nhát gan thấy mồ, đâu đến nỗi! phải không? Những 

cánh én mùa xuân vẫn dang tay chào đón. Thời gian với con còn rất nhiều. 

Đừng nói là đã trễ. “Đời thay đổi khi ta thay đổi” con ạ. 

Lần này con có vẻ “đậm” với đối tượng con quen... Con hiểu hơn ba về 

nhân thân, về cha mẹ, anh chị em, họ hàng của cậu ta. Ba không phân biệt giàu 

nghèo, nhưng ba muốn bầu bạn và sui gia với những người “tử tế”. Ba không 

muốn nói nhiều những điều con không thích và con cũng hiểu rằng ba rất buồn 

khi phải cưu mạng những điều ba trăn trở. 

 Thanh niên bây giờ cũng có người này, người kia. Người này cho là bình 

thường. Người kia thì cho rằng họ đã bị tổn thương. Hạnh phúc gia đình có thể 

bị tan vỡ hoăc bị ám ảnh, dằn vặt cả đời, cho nên trong thời gian tìm hiểu con 



phải nói thật nếu “Cái ấy không còn”. Vì vậy “Vùng cấm” của con được gia 

đình “bảo vệ” chưa đủ mà con phải biết giữ gìn cho tới khi con được ai đó bảo 

vệ con suốt đời. Ba có vẻ phong kiến, cổ lổ và khắt khe với thanh niên nam, nữ 

thời nay lắm phải không?  

Con gái dấu yêu! Tóm laị: 

Ăn cơm với gia đình là muốn chia sẻ với con chuyện buồn vui mà con 

thường gặp hằng ngày. 

Làm việc là cho con năng động tránh bở ngỡ, bối rối khi va chạm với thực 

tế. 

Học hành là cho con có trình độ và bản lĩnh khi tiếp xúc với nguời trên, kẻ 

dưới. 

Tình yêu là cho con sáng suốt lựa chọn người con thương phải là bờ vai tin 

cậy cho con nương tựa suốt đời.  

Con phải ý thức được rằng hạnh phúc của bản thân con gắn liền với hạnh 

phúc của gia đình. Ba sẽ rất hạnh phúc khi thấy con có một gia đình hạnh phúc. 

Ba luôn ao ước con sẽ cho ba những đứa cháu kháu khỉnh. Ba sẽ tình nguyện 

làm osin cho con nếu như ba toại nguyện. Thương con là làm tất cả những gì ba 

biết và có thể. Đó là phần nhỏ đạo lý làm người.   
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