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          Nguồn gốc cho người thành đạt



 T hiên chức cao quý vô cùng trọng đại của bậc cha 
mẹ là nuôi dưỡng và giáo dục con cái, trở thành người tốt và 
hiểu biết trong đời. Thật vậy, cha mẹ gánh vác trách nhiệm 
này với sự tự nguyện, trong niềm vui và hạnh phúc của mình. 

 Cha mẹ là những người vun đắp hạnh phúc gia đình và 
chăm lo nuôi dưỡng con thơ. 
 Việc chăm sóc nuôi dạy trẻ, có thể ví như người thợ 
trồng vườn cần mẫn, nhẫn nại và khéo tay uốn nắn chi li từng 
cành nhánh nhỏ theo ý của mình, nếu cây bị bệnh sâu, rầy, 
thiếu nước hay phân bón... Thì sự chu đáo của người làm 
vườn sẽ nhanh chóng đáp ứng, cải thiện kịp thời. 

 Cũng dường thế ấy (thậm chí còn quan trọng hơn thế nữa!), 
một em bé được trưởng thành, minh mẫn, tráng kiện, bên 
trong ngoan với gia đình, bên ngoài phụng sự tốt được cho xã 
hội. Đó chính là thành quả vui mừng, vinh dự tuyệt vời sau 
bao nhiêu tháng năm chịu thương, chịu khó, nỗ lực thận 
trọng chăm sóc của bậc cha mẹ đối với người con yêu quý 
của mình.
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 Ngược lại, nếu trẻ lớn lên trở thành một người con bất 
hiếu, người công dân bị xã hội khinh miệt, ruồng bỏ vì phạm 
pháp,... Thì hơn ai hết, bậc làm cha mẹ ít nhiều liên quan hệ lụy 
trực tiếp đến trách nhiệm về sự đau buồn này! 

 Vì sao? Vì Cha Mẹ chính là những người thầy đầu tiên 
của con cái mình, lúc chưa đến trường con thơ đã biết nói, biết 
gọi tên cha, tên mẹ, biết cách tiểu tiện, biết lau chùi, biết thay 
áo quần, biết tắm gội, biết giận, biết hờn... Con trẻ thường ảnh 
hưởng nhiều hình ảnh về tư cách đi, đứng, sinh hoạt, những lời 
nói thường được lặp đi, lặp lại hằng ngày của cha mẹ!
 

 Cuộc sống của các bậc cha mẹ thận trọng, có thể ảnh 
hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp vào tâm trí của con cái về những 
tư cách đạo đức, tác phong của mình, sự tốt đẹp trong cách cư 
xử qua lại lẫn nhau, từ lời nói đến việc làm... 

 Những bậc cha mẹ bất cẩn, làm cho con cái mình bị ám 
ảnh bởi những thói quen không mấy tốt đẹp trong gia đình, như 
cảnh tượng lời qua tiếng lại, lời nói không thật, lời nói ác khẩu, 
lời nói hiềm hận, lời nói chói tai v.v... Trong thuở thiếu thời của 
các cháu!

 Quả thật, nhà là trường học đầu tiên đã hun đúc cho tuổi 
thơ một kiến thức tốt hoặc xấu vô cùng căn bản.
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  Tuy nhiên, trong một số các bậc cha mẹ nào đó, cũng khó 
có thể trách móc hoặc đổ lỗi cho một ai, nếu các cháu không trở 
thành một thành viên tốt cho gia đình, xã hội trong tương lai! 
(Tất nhiên ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt ngoài ý muốn của cha 
mẹ). 

 Như câu ca dao:
“Sanh con ai dễ sinh lòng!

Trồng bưởi, trồng bòng ai biết ngọt chưa!”.
 Hay là: “Cha mẹ sanh con trời sanh tính”.

 Bậc cha mẹ có toàn quyền nuôi dưỡng, che chở, hướng 
dẫn, uốn nắn cho con cái học điều lành, tránh điều xấu ngay từ 
thuở còn tấm bé. Để tuổi thơ trở thành mẫu người như thế nào 
trong tương lai, cha mẹ chính là những vị Kiến Trúc Sư kiến tạo 
nên “vẻ đẹp” cuộc đời của các cháu. 

 Sự trưởng thành một cá thể có sự liên hệ, tác động qua lại 
đồng thời của nhiều yếu tố như: Tính di truyền, tinh thần, thói 
quen, thời tiết, thức ăn môi trường sống, sự ảnh hưởng về nhân 
cách tốt hoặc xấu từ cha và mẹ v.v... 

 Do vậy, việc trau dồi cho trẻ thơ có nhân cách đạo đức tốt 
và tri thức, thì bậc cha mẹ là những nhân tố rất quan trọng có 
khả năng ảnh hưởng như một quyết định lớn đến thế hệ trẻ trong 
tương lai.   
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 Nếu thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc từ đôi bàn tay ấm áp và 
trái tim yêu thương từ cha mẹ. Cuộc sống của trẻ sẽ thấy mình như bị 
chơi vơi, cô đơn, buồn chán v.v... Nên các cháu phải đi tìm bạn bè, để 
bù đắp vào chỗ trống vắng của mình, bất kể đó là đối tượng tốt hay 
xấu!  
 Đây là lý do phổ biến mà một khi thiếu vắng tình thương 
hoặc sự gần gũi của cha mẹ, khiến nhiều cháu thích đi lang thang 
la cà với bạn bè cùng trang lứa ngoài đường. Vì bản tánh tự nhiên 
(tâm lý của một con người dù nhỏ hoặc lớn, luôn luôn cần có nơi vừa lòng để 
nương tựa!)

 Sự đầu tư thời gian của cha mẹ quả thật rất là cần thiết, để 
gần gũi chăm sóc cho các cháu ở độ tuổi còn thơ! 
 Việc phát triển cân đối từ thể chất đến tinh thần của trẻ, 
phần lớn được ảnh hưởng trong tình thương yêu trìu mến và giáo 
dục thận trọng của cha người mẹ.

 Công trình giáo dưỡng con cái cũng có thể ví như cây 
đàn lên dây:
 + Dây đàn nếu lên quá căng hoặc hạ quá chùng cũng đều 
cho âm thanh không thể hay được! Và giai điệu tuyệt vời của cây 
đàn chỉ phát huy khi dây đàn được lên vừa phải đúng với cung 
bậc v.v...

 + Cũng tương tự như thế, quá cưng chiều con dễ làm 
chúng tăng trưởng những thói hư tật xấu, ngã mạn, kiêu căng, 
bướng bình, cứng đầu, không biết cung kính, tôn trọng người 
khác v.v... Là cội nguồn của nết người khó dạy trong đời!
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 + Quá nghiêm khắc (vô tình tạo khoảng cách với con trẻ cũng 
như gây nên bầu không khí căng thẳng, lo âu và bất an cho cháu! Khiến 
tuổi thơ tự ti, mặc cảm, sợ hãi thụ động v.v... Không muốn tiếp xúc với ai! 
Và như vậy sẽ làm chậm đi quá trình phát triển tự nhiên của chúng. Điều 
này vô cùng quan trọng, xin quý bậc Phụ Mẫu lưu tâm!).

 Tình thương nồng ấm, vỗ về, nâng niu, âu yếm con trẻ 
trong sự sáng suốt của bậc cha mẹ, sẽ uốn nắn và bồi đắp cho sự 
trưởng thành tốt đẹp của con cái trong tương lai. 

 Trẻ lớn lên trong bầu sữa mẹ, cùng với sự chăm sóc ân 
cần, thận trọng của người từ mẫu, về tâm lý tình thương này, 
chắc chắn sẽ khác hơn nhiều so với nuôi con “bằng sữa trong 
lon!”.

 Thời hiện đại của chúng ta, vợ và chồng cùng đi làm việc 
xã hội, xa rời con trẻ suốt cả ngày, thiết nghĩ điều này cũng nên 
dành thời gian nhiều để cân nhắc vậy!

 Thật ra, không có tài sản nào quý giá hơn, khi dành cho 
con cái mình sự phát triển tuyệt vời trên một nền tảng về nhân 
cách và trí tuệ:

 Nên các bậc hiền nhân thượng trí ngày xưa thường dạy rằng: 
“Mất tài sản, mất thân quyến, mất thanh danh,

Trên tất cả sự mất mát ấy,

Mất trí tuệ là sự mất mát lớn nhất! 
 ...Tạo được trí tuệ là sự đạt được vĩ đại nhất".
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 Bậc cha mẹ cần có nhiều phương pháp tác động khéo léo, 
cản ngăn, khuyến dụ con cái xa lánh bạn xấu, những điều tội lỗi 
và hướng dẫn chúng gần gũi bạn lành, thực hành những điều tốt 
đẹp!
 Trong lĩnh vực này, bậc phụ huynh cần hết sức chu đáo 
trong việc đối xử với con cái, cha mẹ dạy bảo các con yêu quý 
bằng chính những hình ảnh về tư cách trong cuộc sống của 
mình!

 Điều này được lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ dần dần in đậm 
vào tâm trí các cháu vô số hình ảnh và lời giáo huấn tốt lành của 
cha mẹ.
 Ví dụ: Chẳng hạn như mỗi khi cha mẹ có lời hứa khả với 
con cái một điều gì rồi, thì nhất định luôn luôn phải thực hiện 
một cách tuyệt đối theo lời hứa của mình!

 Con trẻ bước vào đời vô hình chung được thừa kế một kho 
tàng tài sản tinh thần vô cùng quý báu đó là tư cách, tác phong, 
quan điểm sống, nhân cách đạo đức và những thói quen tốt đẹp 
của cha mẹ! Thảo nào, trong dân gian Việt Nam ta có câu:
 "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh" là ý 
nghĩa này vậy. 
 Thiên chức lớn nhất của cha mẹ là chăm lo nuôi dưỡng 
con cái sao cho đúng cách! Đó là một khía cạnh khác để phân 
biệt giữa loài người chúng ta với các loài động vật!

 Từ lúc mới sanh, cho đến lúc trưởng thành, trách nhiệm 
chính yếu của bậc cha mẹ là nuôi nấng và mở mang tinh thần cho 
con cái. Con người trở thành một công dân tốt là do sự phát triển 
nhân cách đạo đức và ý thức của lý trí quyết định phần lớn.
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 “Thử thách và sự thành công lớn nhất của một người 
là việc chế ngự những tính cách xấu, tiêu cực, bất lợi v.v... 
Và phát triển được những nhân cách tốt đẹp, tích cực, có 
lợi ích của tinh thần! 
 Trong khi có nhiều loài động vật hết lòng nuôi nấng 
con cái, thì con người văn minh hơn, bên cạnh sự nuôi dưỡng 
chu đáo, còn có thiên chức cao cả hơn đó là việc huấn luyện 
phát triển tinh thần cho con cái, tiến dần về hướng tốt đẹp 
và an lành của loài người, điều mà các bậc thiên trí thức 
thường gọi là Chân-Thiện-Mỹ”. 
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 Với sự tha thiết góp phần vào việc xây dựng văn hóa 
nhân cách đạo đức cho thế hệ trẻ nước nhà, tác giả mạo muội 
đem hết lòng nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tác phẩm này, xin 
thành tâm chia sẻ cùng bạn đọc.
 Ngưỡng mong quý bậc thiện trí cao minh, thức giả, hoan 
hỷ bổ chính để lần tái bản được hoàn thiện hơn.

 Xin cám ơn luật gia Ngô Thị Ngọc Liên, Cô cử nhân Lý 
Ngọc Bích, Cô cử nhân Lý Thanh Quyên, Ngô Nguyễn Phương 
Uyên, Cẩm tuyên, đã góp phần kiểm tra bản thảo cũng như các 
kỹ thuật trình bày bìa v.v... 
 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà Xuất Bản Hồng 
Đức đã cho phép tác phẩm được ấn hành sớm đến tay bạn đọc.

Tác giả cẩn bút
Tiến Sĩ - Bác Sĩ 
Ngô Thành Thanh.
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