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“Cha mẹ nuôi con, biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.”
Mỗi khi em nghe câu ca dao này, em thường suy nghĩ rằng, tại sao công ơn cao
cả của cha mẹ lại thường không được đền đáp bởi con cái. Đã vậy mà khi con
nuôi cha mẹ lúc ốm yếu thì lại còn tính từng ngày một. Cha mẹ đã nuôi con từ
lúc mới chào đời cho đến khi trưởng thành. Theo em, khi lớn lên, chúng em nên
nhớ ơn và trả lại công ơn đó của cha mẹ.
Trẻ em ngày nay không lễ phép và nhiều khi còn làm lơ cha mẹ. Trẻ em
cũng thường dùng máy tính, điện thoại, chơi trò chơi điện tử quá nhiều mà
không quan tâm đến cha mẹ của mình. Nhưng nếu không nhờ sức lao động của
cha mẹ, những cái máy tính, điện thoại, trò chơi này sẽ không bao giờ của
chúng em. Nhưng mà, tại sao trẻ em lại thường không đánh giá cao những điều
như thế. Cha mẹ nuôi chúng em từ khi mới chào đời đến lúc con trưởng thành.
Người ta thường nói: “Công đức sinh thành”. Cha mẹ đã bỏ ra bao nhiêu công
sức để nuôi nấn con thành tài. Đặc biệt, đối với các bậc phụ huynh đã hy sinh,
vất vã biết bao, phải rời quê hương của mình để dìu dắt gia đình của mình đến
một vùng đất mới. Họ cũng cố gắng giúp con mình gia nhập với nền văn hóa
mới, mà cũng giữ lại truyền thống, đạo đức và ngôn ngữ của Việt Nam. Những
công lao vất vã của cha mẹ nên được lưu nhớ và đền đáp. Nhưng hiện nay khi
chúng em còn nhỏ, chúng em vẫn có thể học hành chăm chỉ cũng là một hành

thức đền đáp cha mẹ. Bởi vì tất cả cha mẹ đều cảm thấy tự hào khi con của mình
học tốt.
“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
Công lao của cha mẹ thật to lớn mà chúng em không thể nào trả hết. Chúng em
nên luôn luôn lễ phép và cố gắng giúp đỡ cha mẹ , đặc biệt trong những lúc khó
khăn. Chúng em nên ghi nhớ những công sức lớn lao của ba mẹ đã nuôi lớn
chúng em thành tài. Chúng em cảm ơn cha mẹ!

