
Vui Buồn Trong Ngày Lễ Cha 
Bs Nguyễn Thượng Chánh 
 
 
Bonne Fête Papa! 
Không biết tại sao cái nghề rửa chén rửa bát, muỗng nĩa, dọn dẹp chùi rửa nhà bếp bên Tây và bên Canada 
họ thường gọi là plongeur (thợ lặn)? Có lẽ là tại vì suốt ngày phải thọc tay mò mẩm trong nước chăng? 
 
* * * 
 

Theo văn chương Sài Gòn thời trước 75, thì “thợ lặn” là từ để ám chỉ những tay tổ siêu 
khôn mánh. Thí dụ như mỗi khi có người nào cần mượn hay nhờ vả họ làm việc gì đó 
thì họ tìm cách né liền hay phịa ra đủ mọi lý do để trốn tránh khỏi làm, hoặc nói rõ hơn 
là để…lặn, theo đúng câu “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Và hình như những tay tổ 
nầy thấy hơi nhiều! 
 
Bí quyết được cha áp dụng để…bảo vệ hạnh phúc gia đình 
 
Theo tôn chỉ của Tổng Hội Thờ Bà VN Hảì Ngoại (THTBVNHN), nể vợ hay sovo là bí 
quyết để bảo vệ hạnh phúc gia đình! THTBVNHN là một chi nhánh của The World 
Sovo Organization (WSO) thuộc tổ chức LHQ. 

 
Ngộ thiệt, ngày xưa bên nhà, cái bếp là vùng bất khả xâm phạm, một thứ no man’s land đối với đàn ông con 
trai. Lỡ rủi có láng cháng xuống bếp thì bị mấy bà sửa lưng hay mấy bả la lên: “Ê, đi lên nhà trên đi”– “đi chỗ 
khác chơi” –“đây là chỗ của đàn bà con gái, xuống đây chàng ràng làm cái gì?” 
Đó là nói theo hoàn cảnh của riêng từng gia đình mà thôi. 
 
Năm 78-79, vì sa cơ thất thế, mất hết nhà cửa, mất luôn cả hộ khẩu nên cha phải về tá túc chung với gia đình 
bên vợ tại Sài Gòn. Nhà đông người lắm. Trong nhà, có nhiều dì quá nhờ đó mà phe cánh đàn ông con trai 
được miễn xuống bếp. Các cậu có bổn phận ở nhà trên, phụ dọn chén dĩa dơ đem xuống bếp, xong lau bàn, 
lau ghế, quét nhà cho sạch sẽ là xong trách nhiệm. 
 
Trường hợp hai vợ chồng ở riêng thì chia sẻ nhau công việc bếp núc. Nhưng thường thì vợ biểu gì thì làm y 
vậy để khỏi rắc rối và nhức lỗ tai. Nguyên tắc là nình ông làm theo lệnh nình bà, biểu gì thì làm y vậy đúng 
theo loại yes ma’am. Hổng biết có bạn nào giống tui không? Nhưng thường thì đa số các bà Việt Nam cũng 
biết giữ thể diện cho chồng nên ít khi nào áp dụng cái nguyên tắc như thế mỗi khi có khách khứa đến chơi. 
Mà cũng độc, có nhiều cha nội lợi dụng tình hình bỏ ngõ đó nên đôi khi họ làm bộ ra lệnh, nạt nộ vợ sai biểu 
thế nầy thế nọ hoặc chỉnh vợ trước mặt khách để bắt le và cũng để tỏ ra là ta đây đúng là đấng tu mi, xứng 
đáng mặt mày râu, là chủ gia đình đây nè…Nhưng khách về thì sẽ biết tay bà! 
 
Lúc người gõ còn ở bên nhà, việc đàn ông con trai vô bếp, rửa chén và xách giỏ đi chợ là chuyện rất hiếm 
thấy. Bếp núc là chuyện của đàn bà con gái. Xã hội chưa quen mắt thấy đàn ông chui vô bếp. Mỗi lần phải bắt 
buộc xách giỏ đi chợ, mắc cở thấy mồ. Rồi còn vụ đàn ông cưng vợ quá mức có thể bị mấy bà già trầu rũa tắt 
bếp, nào là ăn phải bùa mê thuốc lú, nào là đội…lên đầu lên cổ đó nữa, vân vân và vân vân. Những chuyện 
nầy thường thấy xảy ra 50 năm về trước. Cưới vợ cho con trai, thì đố khỏi bà không dặn cậu em đừng để vợ 
mầy qua mặt, bắt nạt, coi thường mầy và bên nhà chồng, phải dạy vợ từ thuở ban sơ mới dzìa. 
 
Giai cấp thầy chú càng hiếm thấy vô bếp hơn giai cấp bình dân. Đó là chưa dám nói tới giai cấp bác sĩ, thú y 
sĩ, luật sư, giáo sư, sĩ quan …hét ra khói. Mấy năm trước đây, báo chí có đề cập đến cựu TT Tunisie Ben Ali 
ngán vợ hết cở thợ mộc. Chính mệnh phụ phu nhân Leila Trabelsi đã quyết định tất cả kể cả việc kéo mũi 
chồng ôm vàng đào tẩu qua Arabie Saoudite. 
 
Riêng người gõ thì nằm trong ngoại lệ. Chuyện bếp núc, rửa chén là một phần trong đời sống của mình. Mình 
quen quá rồi không xem việc đó là một hình phạt làm tổn thương đến cái tôi. Mà theo Phật giáo thì cái tôi, cái 
ngã làm gì có được. Tây thì nói cái tôi là cái thật đáng ghét. Làm những gì mình thấy vui và vợ mình cũng 
vui… là được rồi. Nói thiệt mà! 
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Theo nhà văn Nguyễn thị Cỏ May, đàn ông tại hải ngoại ngày nay cũng thăng tiến lắm chớ bộ. “Có hơn phân 
nửa trong số những người làm chồng, làm cha trong gia đình thừa nhận vai trò mới này, điều đang làm nổi bật 
đặc tính bình đẳng trong gia đình ngày nay. Người đàn ông, vì tôn trọng tinh thần bình đẳng nam/nữ, tích cực 
tham gia lau nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt ủi áo quần, …tức lảnh làm tất cả việc “nội trợ” và người phụ nữ đã 
phải thán phục, tự nhìn nhận người phụ nữ không thể giỏi hơn được giai cấp “Nội tướng” mới này. 
                                                  (trích Nguyễn thị Cỏ May - Sự Thăng Tiến Của Người Đàn Ông Ngày Nay) 
 
Nhà văn Tràm Cà Mau thì khác.Trong bài Ngục Tù Êm Ái, có viết,  
“Sau mỗi bữa ăn, ông Ba nói cho có lệ: 
-   Em có cho anh dịp may, hôm nay được dọn dẹp chén dĩa và rửa bát không? 
Bà Ba gạt phắt đi như mọi hôm: 
-   Không được đâu, việc nầy của em. Anh rửa chén bát rồi sắp xếp lung tung, đến khi cần, em không biết đâu 
mà tìm. 
Ông Ba hỏi, chứ đã biết chắc câu trả lời của vợ rồi. Bởi đôi khi ông cũng áy náy, muốn giúp vợ một tay, vì việc 
gì bà cũng dành lấy mà làm. Khi có việc bà không làm nổi, mới kêu ông phụ giúp”  

                                                                                                                              (trích Tràm Cà Mau) 
 
Cha phải tiếp mẹ một tay 
 
Thuộc loại yes ma’am, nên cha thường răm rắp làm theo thê lệnh... đúng với tôn chỉ của Hội Thờ Bà Hải 
Ngoại: “Đèn nhà ai nấy sáng, vợ mình mình ngán, ngán luôn vợ bạn mới là chồng ngoan”. 
Khi quê hương đổi chủ thì tình hình xã hội cũng có thay đổi… Hiện tượng các cha vô bếp hoặc đi chợ có 
khuynh hướng tăng nhiều. Ai cũng giống nhau hết, nên bớt mắc cỡ và bớt thấy quê, riết rồi cũng quen con 
mắt mà thôi. 
 
Tại hải ngoại thì … 
 
Tại xứ người, vì hoàn cảnh của cuộc sống, vợ chồng đều đi làm hết nên chuyện nhà cửa, bếp núc và con cái 
là chuyện chung của cả hai người. Bắt buộc chồng có bổn phận phải san sẻ công việc nội trợ với bà xả mình. 
Nình ông Tây và nình ông Việt đều đi chợ và vô bếp rửa chén hết. Đây là chuyện quá thường tình trong xã hội 
Tây phương. Bất luận ông gì cũng vậy. … đều phải a lê hấp xuống bếp hết, phải tiếp vợ, chia sẻ công việc với 
vợ mình. 
 
Năm 2012 nhà văn Trần Văn cho ra mắt cuốn “Trung tướng Đặng Văn Quang, Vinh quang và Đau khổ” tại 
San José. Trong tác phẩm có nói trong thời gian tị nạn cố Trung tướng cũng đã từng đi rửa chén như mọi 
người. 
“…Ngay cả Sở Di Trú Canada cũng đạt giấy tống xuất ông ra khỏi đất nước Canada tự do dân chủ. Không 
nước nào nhận, Canada đòi trục xuất ông Tướng trở về VN và việt cộng cũng cho ông về và phải bị tống giam 
để xét xử về tội ác chiến tranh. Vì lý do nhân đạo, chính quyền Canada làm ngơ cho ông ở lại Canada mà 
không được vào quốc tịch Canada và chỉ vợ con ông đều được chấp nhận là công dân, nhập quốc tịch 
Canada. Vì vậy, ông Tướng cư trú bất hợp pháp chỉ được làm những công việc tay chân ít lương trong xã hội 
như làm janitor cho một apartment, rửa chén ly tách của một quán cà phê hay làm công nhân sản xuất đồ 
dùng bằng thủy tinh vô cùng vất vả mới đồng lương nuôi vợ và 3 con còn nhỏ. 
Nhờ sự vận động, tranh đấu tích cực của nhiều người bạn Mỹ, ông Tướng mới được sang Mỹ định cư từ tháng 
9 năm 1989…”  

(trích Hồi ức Trung Tướng Đặng Văn Quang - Vinh Quang & Đau Khổ 
của Trần Văn ra mắt thành công ở San Jose ngày 12.5.12! Tuệ Ngọc ghi thuật) 

                                               Ông qua đời tại thành phố Sacramento, California ngày 15 tháng 07 năm 2011. 
 
Phải rửa chén, phụ một tay dọn dẹp nhà cửa, lo cho con cái tiếp vợ để bả đỡ mệt và bớt đổ quạu cái mặt cho 
một đống bất tử thấy rất tội nghiệp..và cũng đáng ngại lắm. Ráng chịu riết rồi cũng quen các cụ ơi. 
Đó cũng là thể hiện nguyên tắc nam nữ bình quyền mà thôi. 
 
Người thiệt, việc thật 
 
Mệt nhứt là khi nhà có đãi đằng hay làm đám giổ. Trước một hai tuần là mình được giao công tác. Coi quét 



dọn lại nhà cửa cho tươm tất. Đem chén dĩa, dao muỗng thứ xịn ra để sử dụng và để 
khoe của luôn một thể. Ngày thường thì không có đụng tới nó. 
 
Đôi khi trong gia đình tổ chức tiệc theo lối pot luck, nghĩa là ai muốn đem cái gì cũng 
ok hết.Cái lệ của mấy bà là hể có đãi đằng,tiệc tùng thì có tật hay nấu đủ thứ và nấu 
quá nhiều. Thường ai muốn đem món gì thì phải báo trước để khỏi đụng hàng. Vậy 
mà, cũng có một lần, có hai gia đình cùng đem lại món gỏi, cộng thêm chủ nhà cũng 
làm gỏi sứa tôm thịt nữa. Vị chi là ba món gỏi salade. Xúm nhau cười ngất. Còn vợ 
chồng đứa cháu thì mười lần như một, nó khệ nệ bưng lại một nồi súp măng cua to tổ 
bố…Chắc đây là món ruột của tụi nó. Ai làm biếng thì mua vịt quay, heo quay, bánh 
cuốn hoặc bánh xèo... Ăn làm sao cho hết.. Mấy đứa nhỏ, kêu tụi nầy bằng ông, bằng 
bà, cô dì dượng… thì phải thủ cho tụi nó một cái pizza hay hot dog, hamburger hoặc 
gà rán KFC gì dó. Trời ơi, thấy đồ đạc bày biện ra đầy bếp, đầy bàn thì chóng mặt quá 

và cũng đủ no rồi. 
 
Tiệc xong, thì chia ra, năn nỉ khách take out, làm ơn làm phước đem bớt về nhà ăn tiếp…Để lại, tủ lạnh của 
em hổng có chỗ đâu mà chứa cho hết. Vợ chồng tụi nầy ăn kiêng từ nhiều năm rồi. 
 
Cha thuộc môn phái nhàn vi hưởng lạc thích sướng. 
 
Mình thuộc môn phái “nhàn vi hưởng lạc thích sướng” của nhà hiền triết Épicure. Nói xin lỗi, mình là loại lè 
phè, tà tà và làm biếng nhớt thây, xin hai chữ bình an, nên đây là những dịp thử thách để mình tu tập và rèn 
luyện lại cái tính nhẫn. Nghỉ hưu rồi nên không muốn tạo thêm công việc làm chi cho khổ tấm thân già còm ốm 
yếu. Càng ít việc càng tốt và càng khỏe thân khỏe trí. Các bạn già có đồng ý với tui không? 
 
Mình có đề nghị với má nó, sao hổng chịu xài ba cái đồ giấy cho tiện, ăn xong bỏ vào bao rác, khỏe quá mà? 
Câu trả lời là, làm vậy coi sao được, lâu lâu mới có một lần mà, đồ mua về hổng xài thì chừng nào mới có dịp 
xài? Đúng quá. Hết ý. Yes mam! 
 
Mệt nhứt là khi tiệc tàn. Chén dĩa, nồi niêu xoong chảo, ly tách, ôi sao mà nhiều quá xá, tùm lum tùm la vậy. 
Thấy phát chóng mặt lắm. Cũng may là nhà có máy rửa chén tự dộng. Mấy đứa nhỏ phụ một tay chất vào máy 
và ấn nút thế là xong! Máy chỉ xài có năm ba lần trong năm mà thôi. Đôi khi mấy em, cháu hay mấy chị khách 
tội nghiệp chủ nhà, hè nhau xông ra rửa chén bằng tay. Người rửa, người lau, vừa chem chép với nhau, rồi 
chất đống trên bàn để chờ bà chủ nhà ra lệnh đem cất ở đâu thì mình mau mau làm y như vậy. Đúng theo một 
cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 
 
Nghề thợ lặn tại gia dễ òm 
 
Ngày thường thì người gõ xin vô lông te nhiệm vụ rửa chén bằng tay. Vì nó vừa lẹ, vừa gọn, vừa dễ, và rất 
écolo đở tốn điện… Chỉ bỏ chén dơ vào bồn chứa, vặn nước nóng, lấy xà bông nước chà trong chà ngoài 
từng cái. Xong thì xả lại với nước sạch. Úp lên rổ cho ráo. Rửa chén không mất quá mười phút, vì nhà chỉ có 
hai vợ chồng mà thôi. Nước nôi đầy đủ, nóng và lạnh. Xong, thì xịt thuốc lên bàn, lên kệ bếp, chùi sơ (ý xin lỗi, 
tui nói chùi kỹ mà) là sạch trơn và thơm phức. 
 
Đôi khi bà xả cũng muốn đổi tay, giành rửa chén để khỏi quên nghề. 
 
Lệ thường thì đứa nào nấu và dọn ra thì đứa kia phải rửa chén và chùi nhà bếp. Còn muốn giành rửa thì cũng 
tốt thôi. Rất dân chủ. Ai làm cũng được mà. Có người nói rửa chén là một lối thiền, nhưng người gõ đã rửa 40 
năm rồi nhưng sao mình cũng chưa ngộ được. 
 
Hiện tui đang nghiên cứu lối ăn của Tây, đó là ăn bằng dĩa. Mỗi người tự động múc lấy từ nồi trên bếp, để tất 
cả vào dĩa của mình giống như lúc ăn buffet trong nhà hàng. Như vậy, bớt được công việc phải dọn bàn, rửa 
“quá nhiều” chén bát, tô dĩa theo kiểu ăn thông thường của gia đình Việt Nam. Vừa tiết kiệm điện, nước và 
vừa đỡ tốn sức lao động, thời gian rửa chén và dọn dẹp nhà bếp. Nếu các bạn cho rằng đây là kiểu làm biếng 
thì tui cũng hổng có dám cãi đâu. Nhưng cũng có thể xem đây là một lối tổ chức rất khoa học, và hợp lý hóa 
công việc. Để còn thời giờ xem TV, gõ bài nữa chớ… Thời giờ là vàng bạc mà. 
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Có bao nhiêu cha và mẹ? 
 
Xin nói rõ đây không phải là các Cha đáng kính trong nhà thờ. Cũng không phải là “Cha nội” trong xã hội, vì số 
nầy không có trong thống kê nhà nước. 
 
Thống kê Statistique Canada năm 2012 cho biết tại quốc gia nầy có: 
*Cha: 8,1 triệu người (kể cả cha đẻ, cha nuôi, cha vợ) 
3,7 triệu cha có con dưới 18 tuổi 
*Mẹ: 9,2 triệu mẹ (kể cả mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ chồng) 
3,9 triệu mẹ có con dưới 18 tuổi và sống với họ (kể cả mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ chồng, nhưng không được kể “mẹ 
mìn” vào danh sách) 
Hèn chi, mỗi năm có hai lễ: lễ mẹ và lễ cha. Nhà hàng và con buôn tha hồ hốt bạc là lẽ tự nhiên! 
*81% cha tham gia vào công việc nội trợ, bếp núc (tự nguyện hay theo lệnh trên?) 
Les hommes et les travaux ménagers 
81 % — Le taux de participation des hommes aux travaux ménagers et aux activités connexes en 2010. 
 
Ngày lễ cha trong cơn bão táp 
 

Còn cái vụ hôn nhân đồng tính trở thành cái mode khắp mọi nơi mới 
thiệt là rắc rối. Không biết thống kê có tiên liệu chuyện nầy không. Ai 
sẽ là cha, ai là mẹ đây? 
 
Có nhiều phụ nữ cấp tiến cũng hăm he giành ngày lễ cha về phía họ, 
vì theo họ đàn bà nắm chốt, chỉ huy và quyết định mọi việc trong gia 
đình. Họ cho rằng chính họ mới thật sự là người cha (?) 
 
Vậy chồng là gì…Chắc nhiệm vụ của anh ta chỉ là để phục vụ mệnh 
lệnh bà và múa lân thôi hay sao? 
 
Trong thâm tâm các bà, người cha trong gia đình phải là người cứng 

cõi, quyết định tất cả mọi việc, biết làm ra tiền, nhưng muốn xài thì phải xin phép vợ, biết đủ thứ những gì 
người vợ muốn và cần v.v… Họ muốn có một người chồng vừa cương nghị, nam nhi chí khí “machonhư 
Rambo mà cũng đồng thời vừa là một homme rose dịch là người đàn ông hồng, nghĩa là người đó phải hiền 
như cục bột dễ nắn, nhiều tình cảm, đảm đang và biết nghe lời vợ vô điều kiện nữa (xem Homme rose ou 
homme macho, que choisir?The Gentle Man, the Macho Man, Which One to Choose?)  
http://www.jcomtesexo.ca/gentle_man_macho_man.htm  
 
Thật khó hiểu quá. Mâu thuẩn quá. Đàn bà muốn là Trời muốn! 
Đàn bà là gì? 
 

Một câu hỏi lớn không lời đáp 
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau 
                                   (Huy Cận) 
 

Thăm dò bỏ túi về ngày Lễ Cha 21/6/2015 
 
Để chuẩn bị bài gõ về ngày Lễ Cha cho được thêm phần phong phú, xin các Anh vui lòng cho biết ý kiến, cảm 
nghĩ và cảm tưởng vui buồn của một người chồng, người cha tại hải ngoại. 
-    Anh mấy tuổi rồi, mấy năm thâm niên làm chồng, làm cha 
-    Ngày Father's day đối với Anh là gì? 
-    Anh thường làm gì trong gia đình để giúp vợ con mình. 
-    Ngày Father's day có ai tặng anh cái gì không?  
-    Anh có tổ chức tiệc tùng gì đặc biệt không? 
-    và etc.... 
 

http://www.jcomtesexo.ca/gentle_man_macho_man.htm


Anh tự do viết... không giới hạn. 
Như thường lệ, danh tánh sẽ được giữ kín, tuyệt đối. 
Xin Thành thật cám ơn Anh. 
                                 Nguyễn Thượng Chánh, Canada 
 
Người cha tại hải ngoại trả lời 
 
1 -   Anh PTH, Westminster, Cali, USA 
 
Kính thưa anh Chánh 
H xin tự khai 
Năm nay 63 tuổi, 23 năm làm chồng, có một con trai 21 tuổi. Ngày Father's Day thường tự thấy mình có trách 
nhiệm hơn. Thỉnh thoảng nấu cơm, nịnh đầm bằng cách đổ xăng cho vợ, đưa xe đi kiểm soát, đi sửa. Gia đình 
sống kiểu nhà quê, nên thường là không được tặng gì, chẳng có tiệc tùng gì...Chỉ có một câu "Happy Father's 
Day" từ vợ và con thôi. Hạnh phúc là khi cảm nhận cuộc đời này, khi đi đứng nằm ngồi tự thấy lòng mình lặng 
lẽ. Có khi làm thơ, có khi đọc nhiều hơn cả kinh lẫn sách. 
Con đang học xa nhà, nhưng ngay khi cậu nhóc còn nhỏ cũng đã quen kiểu nhà quê rồi, không tiệc tùng gì 
hết.Một niềm vui ngaỳ Father's Day là khi nói với con là ráng học nghe chưa... rồi tụ nhận ra mình đang hành 
xử y hệt ông thầy đồ làng quê Việt Nam thuở xa xưa. Chỉ khác là, bà đồ ở VN sợ ông đồ kinh khủng, vì truyền 
thống, vì mơ có ngày bố nó thi đậu trạng nguyên. Còn bên này thì mình tự thấy là một thầy đồ, sợ bà đồ kinh 
khủng”. 
Thân ái 
H 
 
2 -    Anh DHV, Pháp 
 
“Anh Chánh, 
Vấn đề nầy còn tùy thuộc vào: 
- hoàn cảnh gia đình, sự kiện sinh sống trong cuộc đời tỵ nạn. Thí dụ; anh qua Canada thành đạt BS, chị lấy 
lại được DS.thì hoàn cảnh sống cũng khác với bạn bè. 
Một số bạn qua Mỹ, có môi trường trong cảnh đời thuận lợi hơn thì còn: lễ mẹ và lễ cha. 
Chúng tôi qua Pháp, cuộc sống nơi đây có phần khó khăn hơn, nên cảnh đời cũng khác anh ạ. Thí dụ tôi đọc 
thấy có những cháu thế hệ sau: qua Mỹ bổng trở thành triệu phú, vì một sự kiện nào đó. Xứ Pháp nầy thì khg 
thể có những điều đó được !!!!! 
Môi trường sống có phần khác biệt. 
Nhóm kỷ sư NLS qua Pháp thì vất vả lắm. Chỉ trừ có 2 bạn có vợ là DS, học lại 2 năm ra mở nhà thuốc thì có 
đời sống sung túc hơn bằng hửu đồng môn. Khi đó mới có những sum xê nầy nọ như ông bà ta nói: phú quý 
sinh lễ nghĩa. 
 
Phần lớn anh em cũng như người tị nạn sang Pháp, có đời sống khiêm tốn, nên vấn đề Lễ lộc nầy khg có thưa 
anh. May ra ngày sinh nhựt cua cha, chúng nó nghỉ tới cho tí quà là quá lắm rồi. Con cái còn có gia đình 
chúng, nên mấy cái chuyện nầy ít khi chúng nghỉ đến anh ạ. Sống thời nào theo thời đó, hoàn cảnh nào thích 
nghi với cảnh đó thưa anh. Tụi tôi quen rồi !!!!!!!Chẳng có lễ lộc gì cả anh à trên đất Pháp. Tôi con đông, chúng 
cũng thành đạt, nhưng mấy cái vụ nầy tụi nhỏ khg có nghỉ tới đâu. 
Quen rồi !!!!!!! 
Chúc anh chị sức khỏe.” 
 
D H V khóa 6 CĐ ban TL 
 
3 - Anh TĐH, Anh Quốc 
 
Anh Chánh thân, 
Nay mới rãnh, trả lời survey của anh. 
-   Anh mấy tuổi rồi, mấy năm thâm niên làm chồng, làm cha 
75 tuổi, 45 năm làm chồng, 43 năm làm cha 
 



-   Ngày Father's day đối với Anh là gì? 
Đối với tôi không có ý nghĩa gì cả. Theo tôi, đó chỉ là thương mại hóa đẻ thiên hạ mua quà, hoa, thiệp mà thôi. 
Tại sao chỉ express tình thương Cha (father's day), Mẹ (mother's day), tinh nhân (Valentine), v.v chỉ trong một 
ngày, mà không 365 ngày một năm và suốt đời? 
 
-  Anh thường làm gì trong gia đình để giúp vợ con mình. 
Từ ngày có vợ có con, ngay từ ngày còn ở VN, tôi làm hay giúp vợ mọi chuyện từ nấu ăn, giặt quần áo, ru con 
ngũ, thay tả, bồng con, cho bú sửa, v.v. khi tôi có mặt ở nhà. Đối với con, cho bú, thay tả, ru ngũ, bồng 
bế..v.v., khi còn nhỏ nếu không có ai làm chuyện đó. Dẫn đi chơi, đá banh, dạy con học khi chúng còn học ở 
tỉnh nhà. Khi vào đại học nơi xa, lái xe mang thức ăn nấu sẳn đến chúng đều đặng. Khi chúng ra trường vừa 
có nghề nghiệp, vợ chồng tôi chia gia tài cho chúng liền để chúng mua nhà cửa, bởi vì lúc này chúng thật sự 
cần tiền. Chứ để sau này, chúng giàu rồi chia gia tài thì có ích gì cho chúng. Khi có cháu, chúng tôi cũng giúp 
cháu như con: trông chừng, cho bú sửa, thay tả, v.v. Lớn hơn chở đi học, giữ cháu khi cha mẹ chúng vắng mặt 
 
-  Ngày Father's day có ai tặng anh cái gì không? anh có tổ chức tiệc tùng gì đặc biệt không? và etc.... 
Khi còn nhỏ, ở bậc tiểu học, tôi bắt chúng tự vẽ card tặng chúng tôi vào các ngày đó. Khi lớn, tôi bảo chúng 
đừng quà cáp. Các con telephone thường xuyên, đến thăm cha mẹ thường xuyên là được rồi, cần chăm sóc 
cha mẹ thường xuyên hơn là chỉ quà cáp một vài lần trong năm. 
 
Kết luận 
 
Tại Canada, nghề thợ lặn nhà hàng, tiệm ăn rất dễ tìm việc... Tuy nhiên, lương hướng rất thấp, thường là 
lương lối 12-13 $/giờ. Làm từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nghe đồn rằng có một số ít nơi chịu trả tiền mặt cash 
hay sú táp (sous table). Phải có quen biết, họ mới dám mướn. Đây là tiền không tính thuế. Lương tuy ít hơn 
nhưng người làm vẫn có thể lãnh tiền trợ cấp xã hội. “Mánh” không hợp pháp của cả người chủ lẫn của cả 
người làm công, nhưng trong thực tế vẫn có người làm, miễn sao cuối năm họ có đủ tiền về Việt Nam le lói 
trong đôi ba tuần là đã quá rồi. 
 
Nghề thợ lặn tại gia là một nghề thiện nguyện, làm chùa, làm vì bổn phận, vì yêu thương và chia sẻ.. Cũng có 
một số bạn già nói là họ không bao giờ rửa chén, đó là nhiệm vụ và bổn phận của đàn bà con gái. Nói vậy thì 
tui nghe vậy, còn hư thật ra sao chỉ có vợ anh ta mới biết được mà thôi. Hổng lẽ trên đời nầy chỉ có một mình 
tui cu ky mần cái nghề thợ lặn tại gia nầy hay sao? 
 
Người gõ rất tự hào là mình đã có được 40 năm thâm niên trong nghề thợ lặn tại gia rồi nhưng chưa dám nói 
là mình có kinh nghiệm đâu nhé./. 
 
Nguyễn Thượng Chánh 
Montreal 2015 
Tham khảo: 
 
- Fathers day 
http://www.timeanddate.com/holidays/common/father-day  

- Thiện ý-Người Việt ở Mỹ với Father's Day 
http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-viet-o-my-voi-fathers-day/1937684.html 
- Tràm Cà Mau-Ngục tù êm ái 
http://music.vietfun.com/trview.php?ID=1707&cat=13 

- Nguyễn thị Cỏ May- Sự thăng tiến của người đàn ông ngày nay 
http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-216229/ 
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