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NGÀY CỦA BA 

 

Các bạn thân mến, 

Hôm nay ở Đức này là „Ngày của Ba“, mấy ông ba lớn tuổi thì có lẽ 

không ồn ào cho lắm, ở nhà đợi con cháu đến chung vui, còn mấy ba 

cở tre trẻ, trung niên thì hay hẹn hò, tụ tập kéo nhau đi chơi, ra mé 

rừng hay bờ hồ, rồi nướng xúc xích, nhâm nhi vài chai bia cho hả dạ 

vì ở nhà hay bị các bà vợ và con cái cằn nhằn, lo cho sức 

khỏe…nhưng hôm nay thì các đấng mày râu được cơ hội thừa thắng 

xông lên cho đở ghiền cái thuỡ mình còn „tự do“… 

Ở bên nhà thì năm nay chọn ngày 19.06 tới này là „Ngày của Ba“, đây 

là ngày đặt định ra để con cháu có cơ hội tỏ lòng thành kính của mình 

đối với người sanh thành và dưỡng dục mình đến ngày khôn 

lớn…ngày này, có cơ hội con cái chỉ cần từ xa về xum họp hay gọi 

điện thoại thăm hỏi là cũng đủ cho người Cha già thấy ấm lòng, hạnh 

phúc lắm rồi. 

Vì nhu cầu cuộc sống và cấu trúc xã hội, chúng ta gần với Mẹ từ thuỡ 

lọt lòng, nên tình cảm đối với Mẹ lúc nào cũng rất gắn bó, sâu đậm 

hơn với Ba. Đây cũng là viêc dễ hiểu…nhưng Ba vẫn đóng vai trò rất 

thiêng liêng, bao bọc, che chở cả gia đình khi nắng ấm cũng như lúc 

giông gió bão bùng. 

Thời gian thấm thoát trôi qua, 

Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu, 

Cuộc đời lắm lúc thương đau, 

Hỏi người có biết vì sao có mình? 

Dù cho con phải bôn ba, 

Công cha là cớ, khi xa nhớ về, 

Nhớ trong những lúc não nề, 

Vì con cha vẫn mãi mê lo làm, 

Cho con được tấm thân an, 

Nuôi con khôn lớn không màng khó khăn, 

Cho con manh áo cơm ăn, 
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Đem lời dạy dỗ ân cần khuyên lơn, 

Ơn cha như núi Thái Sơn, 

Như vùng biển cả không sờn vì con, 

Trong đời lên núi xuống non, 

Ơn cha bát ngát vẫn còn hôm nay, 

Công cha như bản tình ca, 

Muôn đời diệu thỏa ngân nga thân tình! 

(khuyết danh) 

Ngày của Ba như là một món quà hâm nóng lại ý nghĩa, chứa đựng 

tấm lòng của con cái đối với người đã tạo cho chúng ta có được ngày 

hôm nay. Đây là một nết rất đẹp trong cách đối nhân xử thế, văn hóa 

rất nhân bản và cũng là ngày, cũng như „Ngày của Mẹ“, có hiệu năng 

gắn kết tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau, giúp 

mọi người thêm gần gủi, yêu thương và hiểu nhau hơn. 

Tui xin thú thật, trong cuộc sống thường nhật, tui hay dễ cảm kích 

những hành động to nhỏ mà một số bạn bè, người quen biết…nhưng 

đối với những người thân thuộc, nhất là ba mẹ, tui lại coi chuyện hy 

sinh, lo lắng của họ như là chuyện đương nhiên…. viết đến đây tui 

hổ thẹn và hối hận vô cùng. Ba Má ơi, con có lỗi với Ba Má nhiều 

lắm. 

Tuy không cho bú mớm, không đẻ đau, nhưng sự quan tâm, lo lắng, 

hy sinh, luôn song hành với Mẹ….của Ba là món quà quý giá nhất mà 

chúng ta được tặng từ khi mở mắt chào đời…và người không bao giờ 

mong đợi chúng ta trả công chi hết…. 

Tui hiểu ra rằng:  

- Ba hay Mẹ là người có khả năng thay thế cho hầu hết tất cả 

những người khác, nhưng không người nào có thể thay thế được 

ba mẹ. 

 

- Mẹ yêu con bằng những cái ôm cái ấp, ba thương con bẳng cả 

bờ vai vững chãi an toàn. 
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Viết về Ba Mẹ thì không bút mực nào tả xiết, ngàn năm nước mắt vẫn 

chảy xuôi, bao nhiêu chữ, bao nhiêu câu văn thơ, bao nhiêu câu 

chuyện, phim ảnh đầy nước mắt vinh danh và ca tụng tình thương 

không bến bờ này…viết nữa cũng vẫn không vừa….thôi thì bạn nào 

còn Ba còn Mẹ, xin một chút lặng yên và thành thật với chính mình 

mà trả lời rằng: 

- Khi ăn với bạn bè, có bao giờ bạn chợt nhớ tới Ba Mẹ mình đang 

phải ăn gì…? 

  

- Khi vui chơi với bạn bè, có lúc nào bạn nhớ đến Ba Mẹ ở nhà 

đang trông ngóng bạn, trông một cú điện thoại thăm hỏi, hay 

ngóng bóng dáng bạn về qua tiếng mở cửa nhà…? 

 

- Có được như ngày hôm nay, dù không làm ông này bà nọ…có 

bao giờ bạn nghĩ đó là công lao của sự chìm nổi tháng ngày 

trong chợ đời lo toan cơm áo gạo tiền của Ba Mẹ? 

Tui rất ưng bụng ới vmấy câu thơ dưới đây, sao mà dễ thương và 

thâm thúy quá: 

Đi khắp thế gian không ai sánh 

bằng mẹ  

Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh 

hơn cha.  

Nước biển mênh mông không 

đong đầy tình mẹ  

Mây trời lồng lộng không phủ 

kín công cha. 

Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con 

khôn lớn 

Đưa tấm lưng gầy cha che chở 

đời con 

Sáng nay trời có nắng ấm, ấm như tình yêu thương ngọt ngào và dễ 

thấy của Mẹ, nhìn sâu vô chút nữa, các bạn sẽ cảm nhận được rằng: 

tình yêu của Ba như cả bầu trời đêm nay, bao la, lặng im, âm thầm 

nhưng vô cùng sâu thẳm. Và bạn có thấy chăng? Mẹ thương và chăm 

lo cho chúng ta luôn an toàn…và Ba luôn tmỉm cười khi con trưởng 

thành từ những lần vấp ngã. 

Các bạn thân mến, chúng ta là cuộc đời tiếp nối, là niềm hy vọng, gia 

tài của Ba Mẹ. Họ đã và đang hy sinh rất nhiều, dành những gì tốt đẹp 
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nhất cho chúng ta. Hãy dành một phút để suy ngẫm. Hãy làm một việc 

gì đó để  Ba có niềm vui và hãnh diện về mình bạn nhé. 

 
Hiên trúc,  

Ngày của Cha, 25.05.2017 

TÂM HẢI ĐỨC 

 

Chuyển Đến: Tiểu Mai 
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