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      Lúc tôi còn trẻ, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm vun vén gia đình đặc biệt là dạy con. 

Có lần tôi giận quá đã đánh con, sau đó tôi để ý, bé đã lấy hết sự tức giận ấy đổ lên chú 

chó mà cô bé từng rất yêu thương. Tôi chợt nhận ra, mình dạy con sai cách, rằng thương 

cho roi cho vọt đã không còn phù hợp với nhiều đứa trẻ - trong đó có con mình. 

      Có một giai đoạn tôi stress khi nhận ra rằng mình chưa hiểu con và đôi khi mình 

yêu thương con sai cách. Từ đó, tôi bắt đầu dạy con bằng tất cả sự kiên nhẫn và lấy 

tình yêu thương làm gốc. Thay vì la mắng hay trách móc, tôi chọn cách tâm sự nhẹ 

nhàng. Thay vì áp đặt con, tôi lắng nghe con nói về suy nghĩ của cháu và đặt mình vào 

vị trí của con để cảm nhận mọi thứ. Lúc đó tôi như quay về mình của ngày xưa, khi 

bằng tuổi của con, tôi đã từng có những lúc háu thắng, bốc đồng và cũng đầy lòng yêu 

thương. 

       Khi đã trở thành người bạn của con, tôi dạy cháu cách yêu thương và cho đi tình 

yêu thương ấy. Tôi dạy con biết lễ phép, yêu thương ông bà vì ông bà đã sinh ra cha mẹ 

mà cha mẹ thì rất thương con. Tôi dạy con cách kính trọng những người lớn tuổi như thể 

kính trọng ông bà mình. Tôi dạy con cách cho đi sự quan tâm đối với mọi người, thay vì 

cứ muốn người khác quan tâm mình. Hãy cho đi tình yêu thương trước đã. 

       Nhưng để dạy con cách biết yêu thương, bản thân tôi cũng phải làm gương cho các 

cháu. Trẻ con bây giờ nhận thức tinh tế và thấu đáo hơn lứa của chúng tôi, vì vậy các 

cháu phải thật sự trải nghiệm thì bài học đó mới được khắc cốt ghi tâm. Đơn cử như 

tôi kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ sinh viên, tôi dạy con tôi cách kiếm tiền bằng 

việc con phải phụ ba mẹ để được trả lương. Có đổ mồ hôi thì đồng tiền nhận lại mới 

thật sự đáng quý. Tôi dạy cháu phải biết tôn trọng các bạn sinh viên làm thêm và hãy 

yêu thương họ như yêu quý những cộng sự của mình. Những dịp lễ tết, tôi thường tặng 

thêm quà cho các bạn nhân viên khó khăn, con tôi cũng từ đấy mà động lòng trắc ẩn 

và thuộc lòng bài học sẻ chia. 



        Ngày cháu lớn lấy chồng, tôi chẳng mong cháu sẽ gã cho một gia đình gia thế. Tôi 

ủng hộ cháu chọn người cháu thương và người đó cũng luôn thương cháu. Với tôi giàu 

nghèo không quan trọng bằng vợ chồng rau cháo có nhau. Ngày con gái nhỏ trúng 

tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào một ngôi trường không phải là trường điểm. Tôi vui 

vì con đã chọn được ngôi trường vừa sức thay vì phải vắt kiệt sức trong những lớp học 

vượt quá khả năng. Tôi hy vọng con có đủ thời gian để sống trọn với những trải nghiệm 

thanh xuân của cháu thay vì vùi đầu trong sách vở. Dĩ nhiên học hành luôn quan trọng 

nhưng đôi khi sống hạnh phúc cũng quan trọng không kém.  

      Vợ chồng tôi không mong con thành công rực rỡ hay giàu có hơn người, chúng tôi 

chỉ cần con mình được sống như cháu hằng mong ước và tấm lòng luôn giàu tình yêu 

thương. 

 

  Chúc các con của mẹ, sống một đời bình an và tấm lòng luôn rộng mở yêu thương! 


