
Lá Thư Thụ Nhân 

Fwd:    Ngày của Cha - FATHER's DAY... 

From:  T Dang 

Date:    Sunday, June 21, 2020 

 

Thân kính chúc quý Vị làm Cha: Happy Father‟s Day. 

Kim Ngọc. 

 

Begin forwarded message: 

From:   Thang  

Date:     21 June 2020  

Subject:   Ngày của Cha - FATHER's DAY... 

 

 Nghỉ lễ 

 

Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại 

thành phố. 

Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn: 

- “Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Nhưng ráng… đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ.” 

Nó hứa. 

Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái. 

Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó: 

- “Vậy là tết thằng nhỏ nó mới về. Còn đến bốn tháng nữa lựng…!” 

 

Ngày cưới của cha 

Anh hai làm ở thành phố, tổ chức đám cưới luôn trên ấy. Ba vượt hơn 200 cây số đường, quành 

quả các thứ lo đám cưới cho anh. 

Anh kế, rồi đến tôi đám cưới ba lo lắng đến từng chi tiết, cả đến cách lạy, cách đi đứng như thế 

nào cho phải đạo... 

Mẹ mất sớm, ba sống cô đơn hàng chục năm. Khi các con đã yên bề cả, ba đi thêm bước nữa, 

ngày cưới của ba, cả ba anh em tôi đều viện cớ vắng mặt... 

Ba 

 

Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. 

Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng. 

Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng “com-lê,” “cà-ra-vát.”  

Chú bảo: 

- “Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe.” 

Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người. 

Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà bây giờ, sao nghe chát cả bờ môi. 



Khoe 

 

Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì?" Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu 

trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học và mong sau 

này con có được một nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội. 

Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là; 

- "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận." 

Bố buồn, chỉ ao ước được một lần nghe con khoe về nghề của bố ... 

 

Đưa đón 

 

Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu, nào là bánh đa gạo nếp, có cả chục trái dừa 

khô. 

Thấy nội lỉnh kỉnh vất vả, con trách bố: 

- “Sao bố không đi đón nội.” 

Bố bảo: 

- “Bận quá.” 

Ngoại từ nước ngoài về thăm quê. Các cậu, dì thuê hẳn một xe ô-tô đi đón. Bố cũng đóng cửa 

hàng nghỉ buôn bán vài hôm, để cùng đi đón ngọai. Bố bảo: 

- “Ai cũng có mặt, bố không đi ngoại trách.” 

Cha tôi 
 

Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm. Tôi và anh Hai đều có gia 

đình. Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều 

hơn. 

Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói. 

Tôi tìm đến bệnh viện, quyết định cho người tình của cha tôi một trận. 

Chợt tôi lặng người đi vì người cha đang chăm sóc là mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói: 

- "Ba sợ các con còn giận mẹ..." 

 

Mồ côi 
 

Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm: 

- “Giá như mẹ đừng „đi xa,‟ thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con 

mình, ai cũng lạnh.” 

Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói: 

- “Con đừng lo, mẹ xa rồi, có dì thay mẹ chăm con.” 

Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà có thêm người đỡ vắng lạnh. 

Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ: 

“Giá như đừng có dì nhỉ thì bây giờ mình cũng đỡ lạnh một bên...” 

 



Vòng cẩm thạch 

 

Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch 

rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền 

trường... Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo. Chị em hùn tiền mua tặng mẹ 

một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười: 

"Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui." 

Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng. 

 

Đối với toàn thế Dân Tộc VIỆT NAM ta, trừ ra bọn cs vô thần, vô gia đình,...đều nhận rằng 

Công Ơn CHA MẸ không sao so sánh, đo lường được, hơn cả núi cao, nhiều hơn nước trong 

nguồn chảy ra... do vậy mỗi ngày, hàng ngày đều là NGÀY của CHA, của MẸ ... 

  

Thời kỳ đầu 

  

 

 

Một ngày theo phong tục kỷ niệm ngày làm cha ở Công giáo châu Âu được biết là bắt đầu từ ít 

nhất là năm 1508. 

Nó thường được tổ chức vào ngày 19 tháng 3, là ngày lễ của Thánh Joseph, người được gọi là 

Nutritor Domini ("Người nuôi dưỡng Chúa ") trong Công giáo và cha đẻ giả định của Chúa 

Giêsu trong truyền thống Nam Âu.  

Lễ kỷ niệm này đã được đưa đến châu Mỹ bởi người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.  

Giáo hội Công giáo tích cực ủng hộ phong tục kỷ niệm ngày làm cha vào ″Ngày Thánh Giuse từ 

những năm cuối của thế kỷ 14 hoặc từ đầu thế kỷ 15 rõ ràng là về sáng kiến của Dòng Phan 

Sinh. 

Tại Nhà thờ Chính thống Coplic Alexandria, lễ kỷ niệm làm cha cũng được tổ chức vào Ngày 

Thánh Giuse, nhưng người Copts tuân theo lễ này vào ngày 20 tháng 7. Lễ kỷ niệm Coplic này 

có thể có từ thế kỷ thứ 5.[4]  

 

 



 

Lịch sử Father's Day tại Hoa kỳ 

 

Năm 1909, bà Sonora Smart Dodd, người sống ở Spokane, Washington, Hoa Kỳ đã nghĩ sau khi 

tham dự Ngày của Mẹ tại Nhà thờ: 

 '"Tại sao không có Một ngày lễ tương tự như Ngày của Mẹ để tưởng nhớ những người cha như 

cha tôi?. 

Khi bà Dodd 13 tuổi, người mẹ không may qua đời trong khi sinh con, để lại 6 đứa con, sau khi 

cha của bà, ông William Smart trở thành người goá vợ và đã quyết tâm không tiếp tục tái hôn.  

Ông đã thay vợ nuôi dưỡng sáu đứa con của mình (bao gồm một đứa trẻ sơ sinh) tại một trang 

trại nông thôn ở miền đông tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.  

Năm 1909, ông Smart qua đời. Sau lễ Tạ ơn vào Ngày của Mẹ, Bà Dude đã chia sẻ với mục sư 

nhà thờ Reimas về tình yêu và nỗ lực của cha mình trong việc nuôi dạy con cái, bà hy vọng sẽ 

có một ngày đặc biệt để tỏ lòng tôn kính với cha mình. 

Và để tưởng nhớ người cha vĩ đại của cả thế giới và đã đưa ra một đề nghị thành lập Ngày của 

Cha, hy vọng rằng sẽ có một ngày lễ trên thế giới để tưởng nhớ lòng biết ơn tới người cha. 

Sau khi nghe câu chuyện của bà Dodd, Mục sư Reimas vô cùng xúc động trước tinh thần ông 

Smart và ủng hộ những nỗ lực của bà để thúc đẩy việc thành lập Ngày của Cha.  

Vào mùa xuân năm 1910, bà bắt đầu khởi xướng Ngày của Cha, sau đó nhận được sự hỗ trợ của 

các tổ chức nhà thờ khác nhau.  

Bà cũng viết để bày tỏ suy nghĩ và đề xuất của mình với thị trưởng và chính quyền bang.  

Với những nỗ lực của bà Dodd, Thị trưởng Spokane và Thống đốc Washington đã đồng ý công 

nhận, và Washington đã tổ chức bữa tiệc Ngày của Cha đầu tiên trên thế giới vào ngày 19 tháng 

6 năm 1910. 

Năm 1924, Tổng thống Mỹ Calvin Coolidge đã ủng hộ Ngày Của Cha như một ngày lễ quốc 

gia. 

Năm 1966, Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson đã thông báo chọn tháng sinh nhật của ông 

Smart là tháng Sáu năm đó là tháng Ngày của Cha ở Hoa Kỳ. 

Năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Nixon đã chính thức ký văn bản, đánh dấu ngày Chủ nhật thứ ba 

của tháng 6 hàng năm là Ngày của Cha tại Hoa Kỳ và từ đó trở thành ngày kỷ niệm quốc gia 

vĩnh viễn của Hoa Kỳ.  

Tại Hoa Kỳ, thông thường, các gia đình tụ tập để kỷ niệm vai trò của người cha trong cuộc sống 

của họ.  

Trong những năm gần đây, các nhà bán lẻ đã thích nghi với ngày lễ bằng cách thúc đẩy thiệp 

chúc mừng và quà tặng truyền thống nam tính như thiết bị điện tử và công cụ của thợ sửa chữa.  

Trường học và các chương trình trẻ em khác thường có các hoạt động để làm quà tặng Ngày của 

Cha.  

Vào ngày này, nam giới thường tổ chức các sinh hoạt thể thao hay là cắm trại ngoài trời.  

Tại Việt Nam, Ngày của Cha chưa chính thức trở thành lễ kỷ niệm trên toàn quốc nhưng nhiều 

bạn trẻ đã hưởng ứng chào mừng, nhiều người nghỉ phép về quê thăm gia đình, hoặc một món 

ăn tự tay nấu.  

Đối với những người ở xa thì có thể gọi điện, là một lời chúc, lời cám ơn từ tận đáy lòng. Hoặc 

có thể lựa chọn những món quà ý nghĩa, thiết thực tặng cha. 

Trong truyền thống Công giáo La Mã, ngày của cha được cử hành vào ngày lễ Thánh Giuse, 19 

tháng 3, mặc dù ở một số quốc gia, Ngày của Cha đã dần trở thành một ngày lễ kỷ niệm thế tục. 



Ngày này cũng được phổ biến cho người Công giáo để tôn vinh "người cha tinh thần", thường là 

linh mục giáo xứ của họ. 


