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NGÀY GIỖ BA – NHÌN LẠI SỰ THÀNH TỰU GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 

 

Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 năm 4895 (Việt lịch) nhằm ngày 9 tháng 7 năm 

2016. Ngày này 16 năm về trước Ba qui thiên. Công đức của Ba đã để lại cho con 

cháu vô lượng, vô biên và những đứa con, cháu và chắt. Những đứa con, cháu 

và chắt thì đếm được như sau: 

- Con 10 người : 6 trai và 4 gái 

- Cháu Nội 25 người: 11 trai và 14 gái 

- Cháu Ngoại 14 người: 6 trai và 8 gái. 

- Chắt Nội (con của cháu nội) 25 người: 14 trai và 11 gái 

- Chắt Ngoại ( con của cháu ngoại) 16 người: 10 trai và 6 gái. 

Tổng số từ con đến chắt không kể rể dâu: 90 người. 

Thành tựu giáo dục ra sao? 

Giáo dục ở đây chỉ nói đến trình độ học vấn, như trong “Tiêu Chuẩn Giáo Dục 

Trong Gia Đình “ trước đây  tôi đã viết là : “ tất cả cháu, chắt và những thế hệ 

sau trong gia tộc là phải đi học hết bậc đại học, tối thiểu là 14 năm”. Có nghĩa là 

phải học xong lớp 12 và 2 năm đại học là mức tối thiểu, là điều  bắt buộc .” 

 

Trong hoàn cảnh hiện tại nhà nghèo thì không thể lo cho con học đại học vì tiền 

trường quá nặng không lo nổi!. Nên việc bắt buộc không cón giá trị bởi vì tình 

cảnh đất nước không như tôi đã nghĩ trước đây!. Theo tôi thì hai chính sách của 

một quốc gia lý tưởng là phải miễn phí  hai lãnh vực giáo dục và y tế và bắt buộc 

tất cả công dân trong một nước phải học hết lớp 12 và 2 năm đại học mà không 

đóng một đồng nào để theo học hết 14 năm trong đời của một người trẻ. Khi 

đau ốm nhà thương phải trị bệnh mà không đóng tiền (đó chỉ là giấc mơ!). 
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Bây giờ nhìn lại sự thành tựu giáo dục trong gia đình, thành tựu ở đây được coi 

là tốt nghiệp đại học, có nghĩa là học xong 16 năm trong đời của một người trẻ. 

1- Hàng Con Của Ba: Có 2 người con đã  tốt nghiệp đại học, đã theo học hơn 16 

năm , có một người đã lấy bằng Thạc Sỹ  Nông Nghiệp. Như vậy là được 2/10= 

20% . Kết quả thành tựu là 20%. Ba nghèo làm ruộng mà hy sinh  lo cho hai đứa 

con đi học xa nhà, rất là tốn kém. Quả là công đức vô lượng, vô biện là một 

thành tựu đáng kể cho con cháu vậy. 

2- Hàng Cháu Nội Của Ba: Có 8 người cháu đã và sẽ tốt nghiệp đại học. Như vậy 

là được 8/25=32%. Kết quả thành tựu là 32%. Con số nầy quá thấp, tại sao 

không 80-90% hay 100%. Đề nghị suy gẫm?. 

3- Hàng Cháu Ngoại Của Ba:  Có 3 người cháu ngoại đã và sẽ tốt nghiệp đại học. 

Như vậy là 3/16= 18%. Kết quả thành tựu là 18% , con số nầy quá thấp, tương lai 

của những thế hệ sau đó sẽ ra sao?!. 

4- Hàng Chắt của Ba: Còn trẻ đang học chỉ có 2 người đang học đại học. Những 

đứa chắt mà sau nầy lãnh phần hương hỏa của gia tộc thì phải bắt buộc học hết 

đại học và những bậc cha mẹ của các cháu phải có trách nhiệm lo lắng. 

 

Ngày Ba còn sanh tiền đã giao phần hương hỏa của gia tộc lại cho người con thứ 

10  vì người  con nầy đã tốt nghiệp đại học. Tại sao ? Bởi vì một đứa trẻ đi học 

xuyên suốt 16 năm trong thời thơ ấu đến trưởng thành đã giúp cho bộ nảo hoạt 

động, biết suy nghĩ  sâu và đúng, biết hướng thiện (Nhân chi sơ tánh bổn thiện). 

Nên khi trưởng thành sẽ là một công dân tốt, một người con biết tình-nghĩa,  gia 

đạo, biết lo cho gia đình và gia tộc. Đây là một quyết định đúng  mà các cháu, 

chắt và những thế hệ sau phải tâm đắc và trân trọng để hành xử theo.  

 

Nhân ngày giỗ Ba năm nay con ghi vài hàng nầy để lại cho quý cháu, chắt và 

những thế hệ sau của Ba, của dòng họ Lê đang sống trên quê hương Việt Nam 

như một tấm lòng hiếu kính dâng lên Ba. 

 

Lê Quang Đẳng 

Ngày 6/6/4895-Bính Thân (9/7/2016) 

 


