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Cha mẹ là người 
thầy đầu tiên trong 
cuộc đời con trẻ

GIÁO DỤC

Con có cha có mẹ
là sự giáo dục trọn vẹn 

nhất trên đời này.

Những kinh 
nghiệm do giáo 
dục không phù 
hợp thường 
lưu lại nhiều 
bài học đau 
đớn và sâu sắc.

CAO NGUYÊN

M
ột nhà văn đã từng 
diễn thuyết: “Là cha 
mẹ, thành tựu lớn 
nhất là nuôi dạy được 
những đứa trẻ hòa 

nhập vào thế giới”.
Một cuộc khảo sát đã được thực 

hiện trên Internet với câu hỏi như 
sau: Nếu ông bố nào không thể 
chăm sóc con nhỏ với thời gian 12 
giờ trong một tuần thì sẽ bị tước 
danh hiệu làm cha, bạn có ủng hộ 
quan điểm này không?

Kết quả khảo sát cho thấy: Tỷ 
lệ ủng hộ đạt đến 79%, nhận được 
nhiều phiếu đồng ý vượt trên cả 
phiếu phản đối. Nhưng khi ban tổ 
chức chương trình phỏng vấn một 

số đứa trẻ, trong đó có câu trả lời 
của 3 em đã gây bất ngờ rằng: Không 
đồng ý, không ủng hộ. Và lý do là:

Bởi vì ông ấy là bố của cháu;
Bố cháu mãi mãi là người bố tốt nhất;
Bố cháu làm việc cả tuần vất vả, 
thật khó khăn.

Trước lời này của con trẻ, ông bố 
hạnh phúc ấy đã xúc động chia sẻ: 
nghĩ rằng tất cả các đứa trẻ đều sẽ nói 
đồng ý, nhưng không ngờ lại nhận 
được câu trả lời thẳng thắn đầy chân 
thành như thế này của con mình. 
Bản thân làm bố cũng không nghĩ 
tới điều này, vì bình thường có khá 
ít thời gian chăm con; vậy mà trong 
tâm con mình vẫn cảm kích và đưa ra 
nhận xét ấm áp như vậy.

Jenny Elim, tác giả chuyên về 
chăm sóc và giáo dục trẻ em Hoa Kỳ 
từng nói:

“Không sợ trẻ nhỏ có thiếu sót, mà 
điều đáng sợ nhất là sự thiếu đúng 
đắn trong phương pháp dạy dỗ và 
quan niệm giáo dục gia đình của các 
bậc cha mẹ. 

Với trẻ em chưa đủ trưởng thành, 
nên hầu như tất cả các phản ứng với 
thế giới bên ngoài đều dựa trên phản 
ứng tự  nhiên và bắt chước. Vì vậy cha 
mẹ cần kiên nhẫn dẫn dắt từng bước, 
đồng thời dạy con thế nào thì mình 
làm gương thế ấy. Đây chính là hành 
trang quý giá nhất trên con đường 
trưởng thành cho con trẻ”.

Đối với trẻ con thì nên nhẫn nại 
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tráng kiện mới thành hiện thực;  chứ 
một thư sinh tay trói gà không chặt thì 
khó mà thành công. Vì vậy, trường học 
ở Nhật đặc biệt chú trọng đến lớp học 
võ sĩ đạo này.

Học sinh Nhật Bản được dạy dỗ 
tuân thủ quy tắc
Vì sao người Nhật có thể dạy dỗ học 
sinh coi sự cống hiến là thiên chức của 
mình? Làm sao mà người Nhật có tinh 
thần  phục tùng như vậy?

Chính là nhờ người Nhật giáo dục 
học sinh phải chính tâm, thành ý, tu 
thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ!

Tại Nhật Bản, hầu hết người dân 
đều vui vẻ cúi đầu chào người khác. 
Theo thống kê, một người chào đón 
ở lối cửa vào của một cửa hàng bách 
hóa Nhật Bản phải cúi chào 2,500 lần 
mỗi ngày. Họ vui vẻ làm như vậy trong 
suốt nhiều năm bởi vì họ coi sự cống 
hiến này là nghĩa vụ của họ. Đây là kết 
quả được dưỡng thành từ giáo dục gia 
đình khi họ còn nhỏ.

Dạy trẻ cách tôn trọng thân thể 
người khác (Phần 1/2):

QUỲNH CHI  

Người Nhật đặc biệt chú ý đến 
giáo dục mầm non
Nhiều bà mẹ Nhật Bản sau khi sinh 
con đã nghỉ việc ở nhà, dành toàn 
thời gian cho con cái. Bởi vì họ cho 
rằng một đứa trẻ trước ba tuổi là 
đang trong giai đoạn mầm non, là 
giai đoạn cực kỳ quan trọng. Người 
xưa có câu ngạn ngữ: "Tam tuế khán 
đại, thất tuế khán lão", ý rằng nhìn 
trẻ lúc lên 3 có thể biết tâm tính nó 
khi trưởng thành, nhìn trẻ lúc lên 7 
sẽ biết cả đời của nó. Một khi đứa trẻ 
trưởng thành mà xảy ra vấn đề, thì 
đặc biệt khó sửa đổi.

Người Nhật tin rằng: Người đàn 
ông cần phải làm việc siêng năng hơn 
một chút, nhiều hơn một chút, thu 
nhập cao hơn một chút, để người phụ 
nữ có thể yên tâm ở nhà chăm sóc gia 
đình, đợi đứa trẻ hơn 3 tuổi rồi sẽ quay 
lại làm việc. Như vậy cũng sẽ không 
ảnh hưởng đến năng suất của xã hội, 
mà lại đặc biệt có lợi cho sự phát triển 
của cả thế hệ tương lai. 

Đối với người Nhật, nuôi dưỡng 
con trẻ có một nguyên tắc chính, đó 
là: “Bảy phần no bụng, bảy phần ấm”. 
Về cơ bản, họ không cho trẻ ăn quá 
nhiều và không sợ trẻ mặc quá ít. Vào 
mùa thu, trẻ mặc một chiếc áo mỏng 
để nghịch nước ở ngoài trời, họ cũng 
không lo sợ trẻ bị lạnh.

Các trường học Nhật Bản
đặc biệt chú ý đến đồng phục
học sinh
Đồng phục học sinh của Nhật cũng rất 
đẹp, có nhiều kiểu dáng và chất lượng 
tốt. Có người hỏi họ tại sao lại coi trọng 
đồng phục học sinh đến vậy?

Câu trả lời của họ khiến người nghe 
cảm giác rất mới mẻ: Một người mặc 
đồng phục là muốn nói cho bản thân 

mình biết: Vĩnh viễn không được quên 
danh tính của mình. Bất cứ người nào 
mặc đồng phục mà làm chuyện xấu, 
trong lòng của họ sẽ luôn cảm thấy bất 
an xấu hổ.

Mỗi gia đình có một cuốn sổ
gia đình
Ở Nhật, một bà nội trợ trong gia đình 
mà không ghi sổ là điều không tưởng 
tượng nổi. Khi mua sắm trong siêu thị, 
một câu hỏi mà thu ngân viên nhất 
định sẽ hỏi là: Có cần hóa đơn không? 
Bởi vì các bà nội trợ Nhật Bản khi mua 
sắm trong siêu thị sẽ cần hóa đơn để 
tiện việc sổ sách. Khái niệm quản lý tài 
chính gia đình của họ được ươm mầm 
từ khi còn nhỏ.  

Trường trung học Nhật Bản đặc 
biệt chú ý đến các kỹ năng thực tế
Nữ công gia chánh, may vá, karate, 
thể thao... tất cả các khóa học đ ược 
quan tâm đều đ ược giảng dạy. 
Giáo viên tư vấn tâm lý tiếp xúc và 
hướng dẫn hàng ngày cho học sinh. 
Ngườ i Nhật thấy rằng nhiều trẻ em 
có vấn đề tâm lý từ sớ m, vậy nên 
mỗi trườ ng đều có một giáo viên tư 
vấn tâm lý.

Trường trung học Nhật Bản
đặc biệt chú trọng các lớp học
võ sĩ đạo
Mỗi trường trung học của Nhật đều 
có một lớp học riêng dành cho võ sĩ 
đạo (Bushido), và các cuộc thi liên 
quan được thường xuyên tổ chức. 
Võ sĩ đạo là những quy tắc đạo đức 
mà các võ sĩ ở Nhật Bản thời trung 
cổ phải tuân theo. Họ cho rằng lớp 
Bushido có thể nuôi dưỡng tính 
cách kiên cường, rèn giũa tinh thần 
bất khuất cho trẻ em.

Cho dù có lý tưởng vĩ đại đến thế 
nào chăng nữa, đều cần một thân thể 

Nét độc đáo trong giáo dục của người Nhật
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M ột buổi chiều, hai cô bé 
3 tuổi Lola và Nina đang 
chơi búp bê trên ghế 
sofa của nhà trẻ, chúng 

lục tung các tủ đồ để chọn những bộ 
đồ hợp cho búp bê. Đột nhiên Nina 
kêu lên: “Ôi, ở đây có một miếng tã 
giấy, chúng ta có thể thay tã giấy cho 
búp bê”.

Ngoài quần áo, vớ, bình sữa, núm 
vú, đôi khi các bậc cha mẹ cũng bỏ vài 
chiếc tã giấy vào trong giỏ quần áo cho 
trẻ đến lớp. Bất kể là bé trai hay bé gái 
cũng có thể dùng những chiếc tã giấy 
của mình làm trò chơi. 

Sự việc xảy ra khi tôi đang chơi 
cùng những đứa trẻ khác ở trong bếp 
thì nghe thấy loáng thoáng giọng nói 
của Lola: “Tớ không muốn”.

“Nhưng cậu tè dầm ra quần rồi”, 
Nina nói.

“Tớ không tè ướt quần”, Lola phản bác.
Tôi cảm thấy kỳ lạ khi nghe thấy 

như vậy, chẳng phải Lola đã học xong 
“cách đi toilet” hơn nửa năm rồi sao, 
tại sao vẫn tiểu ra quần? Tôi quyết 
định ra xem đầu đuôi câu chuyện, 
không ngờ vừa bước đến thì nhìn 
thấy Lola đang cố tỏ ra trốn tránh 
Nina và hét lên: “Tớ không muốn 
chơi như vậy!”

Thì ra sau khi Nina thay tã cho 
búp bê xong, phát hiện trong giỏ vẫn 
còn một miếng tã giấy, do đó cô bé 
nghĩ ra trò muốn Lola làm búp bê, 
còn mình làm mẹ giúp thay tã. Đối 
diện với sự phản kháng của Lola, 
Nina làm ngơ và tiếp tục đến gần, lấy 
chiếc tã mặc cho Lola.

Lúc đó tôi vẫn do dự không biết nên 
chủ động đến can thiệp cuộc phân 
tranh của bọn trẻ hay không, thì cô 
Mira (một giáo viên người Đức) nói to 
và bước nhanh tới, lập tức ngăn chặn 
hành vi của Nina: “Khi người khác 
nói không muốn thì con hãy dừng 
lại, không được tùy ý động chạm vào 
người khác”.

Lời nói của cô Mira đã đánh thức 
tôi, tôi tự trách mình phản ứng thật 
chậm chạp. Vì cho rằng Nina và 
Lola đều là bé gái, nên tôi đã không 
ý thức đ ược cách chơi của Nina đã 
quá giới hạn. Mặc dù Nina không 
kéo quần của Lola, nhưng xác thực 
đã xâm phạm đến quyền tự chủ thân 
thể của Lola.

Nina bị thái độ nghiêm nghị 
của cô Mira làm sợ đến nỗi không 
dám động đậy, bởi vì trong nhà trẻ, 
những giáo viên chúng tôi ngoài 
việc chú trọng đến an toàn thân 
thể của trẻ thì chưa từng lớn tiếng 
ngăn cấm như vậy. Lúc đó, cô Mira 
ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với Nina: 
“Mỗi người đều phải bảo vệ thân thể 
mình, bất kể là ai cũng đều không 
muốn bị người khác động vào; vậy 
nên con không thể tùy ý chạm thân 
thể người khác. Chỉ cần con không 
thích, dù cô giáo hoặc người lớn 
cũng không thể chạm vào cơ thể con 
nếu họ không có đ ược sự đồng ý của 
con, con hiểu không?” Nina đã nhận 
thức ra đ ược tính nghiêm trọng của 
sự việc, Lola cũng mở to mắt luống 
cuống. Cô Mira không biết xử lý ra 
sao, đành cười hỏi: “Cô biết lần sau 
con nhất định sẽ chú ý, phải không?” 
Nina gật gật đầu.

“Tôi chính là chủ nhân 
của thân thể mình”
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nhiều hơn và ít trách mắng hơn, 
thấu hiểu và lắng nghe, dẫn dắt 
và khích lệ nhiều hơn. Hãy để 
trẻ con có cơ hội cùng tham gia 
những hoạt động gia đình, bồi 
dưỡng tâm hồn trẻ để trẻ hiểu 
được thế nào là tấm lòng chân 
thành và một trái tim biết ơn.

Dĩ nhiên có đầy đủ điều kiện 
vật chất cũng rất quan trọng trong 
việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ, khi 
chúng ta rót vào tâm hồn trẻ sự 
chân thành và tình yêu thương, 
tương lai nhất định trẻ cũng hiểu 
được thế nào là trân quý bản thân 
và yêu cuộc sống, càng dễ dàng 
hiểu được sự tôn trọng, và cảm 
ơn sự phó xuất của người khác.

Nhưng, chúng ta cũng biết 
rằng, những kinh nghiệm do giáo 
dục không phù hợp thường lưu lại 
nhiều bài học đau đớn và sâu sắc.

Các chuyên gia chăm sóc và 
giáo dục trẻ em chia sẻ: Những 
năm đầu đời của trẻ nhỏ rất 
quan trọng, khi trẻ trước 6 
tuổi, chúng ta cần dạy chúng 
những phép tắc trong hành xử, 
để chúng hiểu đ ược điều gì có 
thể làm và điều gì không đ ược 
phép làm.

Từ nhỏ đã có nề nếp, trẻ tự 
nhiên sẽ biết trân trọng bản 
thân và trân trọng những 
thành viên khác trong 
gia đ ình, sẽ không 
tự dưng làm tổn 
hại bản thân cũng 
chính là không 
bao giờ làm tổn hại 
người khác, dìu dắt 
và giáo dục trẻ theo 

cách phù hợp hiệu quả hơn 
nhiều so với việc để chúng lớn 
lên không nghe lời rồi mới áp 
dụng kỷ luật và la mắng.

Giáo sư Stephen Baskerville 
của Đại học Howard cho biết: 
“Về cơ bản, mọi vấn đề xã hội 
quan trọng đều liên quan đến 
việc con cái thiếu cha. Bạo lực, 
tội phạm, nghiện ma túy, nghiện 
rượu, mang thai ở tuổi vị thành 
niên, tự tử, v.v. đều liên quan 
trực tiếp đến việc thiếu sự giáo 
dục từ người cha”.

Chúng ta đều biết rằng, 
không gì có thể thay thế được 
vai trò của người cha trong gia 
đình. Sức ảnh hưởng của người 
cha trong quá trình trưởng 
thành của trẻ thực sự quan trọng 
nhiều hơn bạn nghĩ. Trẻ có tự 
tin hay không, có mạnh mẽ hay 
không, có phát triển đúng đắn 
hay không, hoàn toàn không 
thể thiếu vắng bóng dáng người 
cha. Về phương diện này thì tôi 
có một trải nghiệm thực tế: 

Gia đình tôi khá đơn chiếc, vợ 
chồng sống riêng không có ông 
bà hay cô chú bác bên cạnh, công 
việc của chồng tôi lại thường đi 
công tác xa nhà. Khi ấy con trai 
tôi mới hơn 1 tuổi, chỉ mới chập 
chững biết đi. Dẫu tôi cố gắng hết 
sức dạy dỗ con từ cả hai vai trò 

cha và mẹ để bù đắp sự vắng 
nhà thường xuyên của 

cha, dẫu tôi muốn cậu 
bé mạnh mẽ thế nào 
thì kết quả dường 
như ngược lại. 

Rõ ràng là cậu bé 
mất tự tin và trở nên 

nhút nhát khi thiếu 

Cha mẹ là người thầy đầu tiên 
trong cuộc đời con trẻ

Đối với 
trẻ con thì nên 
nhẫn nại nhiều
hơn và ít trách 

mắng hơn.
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Cô Mira cũng quay sang gọi Lola 
đến bên cạnh, nói: “Con làm rất tốt, 
mỗi người đều nên bảo vệ tốt thân thể 
của mình”.

Khi quay lại thấy khuôn mặt Nina 
vẫn rất buồn bã, cô Mira an ủi: “Nina, 
cô biết con cảm thấy rất buồn, con 
có muốn được ôm một cái không?” 
Nina bắt đầu khóc to lên, ôm chặt lấy 
cô Mira, mãi không chịu buông.

“Tôi chính là chủ nhân của thân 
thể mình”. Dạy trẻ nói “không” với 
những cử chỉ thân mật mà bản thân 
không thích.

Thu Hà biên dịch

Cha mẹ có 
thể dạy trẻ 
nói “không” 
với những cử 
chỉ thân mật 
mà bản thân 
không thích.

Người Nhật 
cho rằng lớp 
Bushido có thể 
nuôi dưỡng 
tính cách kiên 
cường, rèn 
giũa tinh thần 
bất khuất cho 
trẻ em.

BẠN MUỐN
CHIA SẺ BÁO VỚI

NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ?

TEL:   (626) 618-6168
         (714) 356-8899

WWW.ETVIET.COM
10962 Main Street, Suite 101, El Monte, CA 91731-2922

Epoch Times Tiếng Việt sẽ giúp
chuyển tận nhà mỗi tuần.

ĐẶT MUA BÁO NGAY HÔM NAY:

sự chăm sóc và dạy dỗ thường 
xuyên của cha. Thậm chí còn 
hình thành một “nỗi sợ vô hình”; 
điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng 
đến tính cách sau này của cậu, 
một trong những khiếm khuyết 
ấy là khả năng giao tiếp với người 
khác và cộng đồng. 

Chợt nghĩ, dù người mẹ có 
muốn thay thế vai trò người cha 
cũng không thể nào có thể thay thế 
được. Lúc này tôi mới hiểu, con 
có cha có mẹ là sự giáo dục trọn 
vẹn nhất trên đời này; thiếu một 
trong hai sẽ vĩnh viễn là sự mất 
mát không bao giờ bù đắp được. 
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nhà, mà nó còn giúp người nghe bổ 
sung thêm vốn từ vựng và khả năng 
lĩnh hội.

4. ‘Mua một chiếc kính hiển 
vi hoặc kính lúp'
Khi trẻ em có cơ hội khám phá thế 
giới qua những lăng kính độc đáo 

này, mọi thứ sẽ trông rất khác 
làm chúng tò mò muốn tìm 

hiểu thêm. Khơi dậy mong 
muốn được khám phá và 
tìm kiếm câu trả lời cho 
cuộc sống luôn là những 

cách tuyệt vời để thúc đẩy 
khả năng suy nghĩ và bồi bổ 

kiến thức cho tâm hồn trẻ thơ. 

5. ‘Học với quả địa cầu’
Khi nghe thấy tin tức về một quốc 
gia nào đó, hãy chỉ vị trí đó trên 
quả địa cầu cho con xem. Học với 
quả địa cầu giúp trẻ em có cơ hội 
tìm hiểu một cách trực quan về 
không gian các nơi khác nhau trên 
thế giới. Điều này không chỉ giúp 
chúng bổ sung thêm kiến thức 
về môn địa lý, mà còn tăng thêm 
nhận thức về các quốc gia và các hệ 

thống tư tưởng khác nhau. Trong 
quá trình đó, chúng sẽ biết rằng 
mình đã may mắn thế nào khi được 
sống ở một đất nước tự do.

6. ‘Dạy trẻ em liên tưởng 
trừu tượng để tìm ra chân lý 
trong những sự việc cụ thể’
Chúng ta đều biết, ngày nay rất 
khó để tìm được thông tin chân 
thật. Vì thế, dạy trẻ em nắm bắt 
chân lý khi tuổi còn thơ là điều 
cần thiết. Bà Elliot chỉ ra rằng 
chúa Jesus và những lời dạy dỗ 
của ông là một ví dụ tuyệt vời để 
ta có thể dùng một câu chuyện 
mà dạy về những vấn đề hóc búa 
theo cách dễ nắm bắt. Còn cách 
nào tốt hơn là bạn hãy làm điều 
tương tự trong việc dạy dỗ trẻ 
em, bằng cách sử dụng những 
câu chuyện hoặc đồ vật thường 
ngày để minh họa cho cái lý mà 
trẻ em cần phải ghi nhớ. Nhờ vậy 
chúng sẽ biết cách giải quyết vấn 
đề trong những hoàn cảnh khác 
nhau khi lớn lên, và không bị 
những ý tưởng thiếu chính xác 
bủa vây.

Nếu quý vị là một phụ huynh 
đang đọc những cách thức đơn 
giản kể trên, quý vị sẽ nhận ra 
rằng, “Chúng không hề khó; tôi 
có thể làm được, và thật ra tôi đã 
làm thế rồi!” Vậy xin chúc mừng 
quý vị. Chính quý vị là những 
phụ huynh dạy con học tập tại 
nhà. Quý vị biết rằng khả năng 
suy nghĩ và trí tuệ của con mình 
sẽ được cải thiện, bởi vì quý vị 
đã dành thời gian để quan tâm 
con mình, mang lại cho các cháu 
những hoàn cảnh thường ngày để 
rèn luyện và bồi đắp tâm trí non 
dại của trẻ thơ.

Bà Annie Holmquist là biên tập 
viên của tờ Intellectual Takeout, 
một tạp chí trực tuyến có liên kết 
với trang Chronicles. 

ANNIE HOLMQUIST 

Hiện nay, giáo dục tại gia đang đóng 
vai trò chủ đạo, và tình trạng này có 
khả năng còn kéo dài. Qua vài tháng 
học tại nhà, nhiều phụ huynh nhận 
thấy họ thích hình thức này; trong 
khi một số khác thì mong trường 
học mở cửa trở lại để thoát khỏi 
cảnh chăm nom con cái hơn 6 tiếng 
mỗi ngày. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh có 
nhiều tin tức và tranh luận về việc 
học tại gia và liệu phụ huynh có nên 
tiếp tục dạy con tại nhà hay không, 
thì nhiều người dân Hoa Kỳ đã quên 
mất một điều quan trọng: cha mẹ đều 
nên có trách nhiệm trong việc dạy dỗ 
con mình. 

Tác giả và diễn giả quá cố Elisabeth 
Elliot đưa ra vài lời khuyên đơn giản 
để thực hiện điều đó trong cuốn sách 
“Keep a Quiet Heart” của mình.

1. ‘Dạy trẻ em ghi nhớ’
Ghi nhớ có thể là một vấn đề khó 
khăn đối với người lớn nhưng lại 
hết sức dễ dàng đối với trẻ em. 
Nếu bạn muốn trẻ ghi nhớ điều gì 
đó, chỉ cần lặp lại vài lần khi có sự 
hiện diện của trẻ; chúng có thể nhớ 
ngay trước khi bạn kịp giải thích về 
khái niệm mà bạn đang muốn dạy 
chúng. Bà Elliot đã dạy các cháu 
của mình ghi nhớ bảng chữ cái 
Hy Lạp theo cách này. Bà đã tình 
cờ lặp đi lặp lại các chữ cái này khi 
trông cháu trong vài ngày. Việc ghi 

nhớ đối với trẻ em cũng giống như 
hoạt động vui chơi. Bà Elliot cho 
rằng chính vì thế mà chúng có thể 
ghi nhớ thông tin rất nhanh. 

2. ‘Hãy đặt những câu hỏi 
khiến trẻ em phải suy nghĩ’
Đừng đặt câu hỏi kiểu như “Hôm nay 
con thế nào?” mà hãy đặt những 
câu hỏi chi tiết và sâu sắc hơn. 
Những câu hỏi mà ngay cả 
bạn cũng không thể trả lời. 
Điều này sẽ thử thách khả 
năng nhận định của chúng, 
khiến chúng suy nghĩ sâu hơn 
và giúp chúng trở thành những 
người có suy nghĩ độc lập. Cách 
này thường được ứng dụng rất nhiều 
trong trường học ngày nay. 

3. ‘Hãy đọc to cho trẻ em nghe'
Bà Elliot viết rằng, “Bố tôi đã làm 
như thế khi chúng tôi ở nhà. Buổi tối 
ông sẽ đem một quyển sách tới bàn 
và đọc một đoạn, hoặc chia sẻ một 
điều gì đó khi tất cả chúng tôi đang 
ngồi ở phòng khách và đọc những 
cuốn sách của mình”.

Đọc to không chỉ thú vị đối với cả 

Giúp trẻ
em trở nên
ham học hỏi

RAWPIXEL.COM/SHUTTERSTOCK

Một quả địa 
cầu hoặc kính 

hiển vi sẽ giúp khơi 
dậy sự tò mò ở 

trẻ em.

ALL PHOTOS COURTESY OF MOLLY DEFRANK

DAKSHA DEVNANI 

T
rong xã hội hiện đại phát 
triển nhanh như ngày nay, 
tất cả các loại sản phẩm 
điện tử đều trong tầm tay 
bạn. Là cha mẹ, chúng ta 
phải quan sát các hoạt động 

hàng ngày của con cái để đưa ra quyết 
định về thời gian chúng có thể sử dụng 
điện thoại thông minh, iPad, hoặc trò 
chơi điện tử.

Molly DeFrank là một người mẹ năm 
con đến ở tại California. Cô đã từng hạn 
chế bọn trẻ chỉ được sử dụng các thiết bị 
điện tử một giờ mỗi ngày. Cô nhận thấy 
việc sử dụng Internet nhiều có thể ảnh 
hưởng đến óc sáng tạo của trẻ nhỏ và làm 
tâm tính chúng dễ cáu gắt.

De Frank và chồng đã đưa ra kế 
hoạch: tuyệt đối không cho năm đứa 
con của họ sử dụng bất cứ thiết bị màn 
hình nào trong vòng một tháng. Bọn trẻ 
tỏ ra không hài lòng và phản đối quyết 
định này; vì vậy, họ chỉ còn cách kiên 
quyết thực hiện.

De Frank nói, "Những gì xảy ra vài 
tuần tiếp đó đã khiến chúng tôi bị sốc. 
Chúng trở nên ngoan ngoãn hơn, hiếm 
khi mất bình tĩnh; việc dành thời gian 
chơi cùng nhau trở nên thú vị và chúng 
trở nên sáng tạo hơn".

De Frank thừa nhận rằng ban đầu cô 
cũng rất lo lắng. Cô cảm thấy nếu không 
có các thiết bị điện tử thì việc trông trẻ có 
thể khiến cô gặp khó khăn hơn, nhưng 
dường như việc “cai nghiện” Internet 

diễn ra dễ dàng và ổn định hơn cô tưởng 
tượng. Trải nghiệm việc cai nghiện trong 
30 ngày đã thay đổi rất nhiều lối sống của 
gia đình họ, và làm cuộc sống của cả gia 
đình trở nên tốt hơn.

Vài tháng sau, De Frank đã chia sẻ kết 
quả của mình trên Facebook: "Sau khi tôi 
thực hiện kế hoạch giúp bọn trẻ tránh xa 
màn hình, mỗi thứ bảy các con tôi thức 
dậy và thấy tôi cùng bố chúng đang đọc 
sách trên giường. Bọn trẻ tự chọn sách 
và tham gia cùng chúng tôi. Khi đến nhà 
hàng, lũ trẻ cầm một chồng sách thay vì 
cầm iPad. Một trong những cô con gái 
của tôi đã nâng trình độ đọc của cháu lên 
năm cấp trong vòng bảy tháng".

De Frank cũng chia sẻ rằng cô con gái 
này đã đọc hăng say không mệt mỏi, và 
nó rất vui vì quyết định "cai nghiện các 
thiết bị màn hình" mà bố mẹ đưa ra.

De Frank cũng phát hiện con trai cô 
bắt đầu tham gia các lớp học nghệ thuật 
tại nhà. Toàn bộ trải nghiệm này khiến 
cô khám phá ra niềm đam mê thực sự 
của con mình, và cô thừa nhận rằng 
trước đây cô không biết điều đó.

Bác sỹ Liz Donner, trợ lý y tế tại Bệnh 
viện Nhi đồng San Antonio, nói với trang 
web Bored Panda rằng: "Việc đọc sách 
cho con bạn ngay từ khi 6 tháng tuổi đã 
được chứng minh là sẽ cải thiện kỹ năng 
đọc và khả năng ngôn ngữ của chúng 
trong tương lai".

Cô nói thêm: "Chúng tôi thấy rằng 
việc tiếp xúc với màn hình điện tử trong 
thời thơ ấu càng ít thì tỷ lệ mắc chứng rối 
loạn khả năng tập trung (ADHD) càng 

Giúp con
“cai nghiện” 

Internet
CỬU NGỌC 

Thuật ngữ "Thai giáo" không phải là 
từ ngữ mới được lưu hành hiện nay, 
Ngay từ trong các sách y học cổ đại của 
Trung Quốc và các tài liệu về nghi lễ, đã 
có ghi chép về kiến   thức giáo dục thai 
nhi ngay khi còn nằm trong bụng mẹ.

Con người hiện đại đối với thế hệ 
tiếp theo, rất quan tâm đến việc "giáo 
dục thai nhi" khi mang thai. Quá khứ, 
một số chuyên gia cho rằng nghe 
nhạc Mozart khi mang thai có thể 
phát triển trí não của thai nhi, ngoài 
ra, tập yoga, nghe nhạc êm dịu, xem 
video giáo dục trước khi sinh, đọc 
sách truyện… cũng rất có hiệu quả.

Bất kể có tác dụng hay không, thế 
hệ cha mẹ đối với việc thai giáo không 
tiếc bỏ ra công sức, mục đích là đào tạo 
ra những đứa con “ưu việt” có trí tuệ 
xuất chúng, khí chất và tài năng. Thai 
giáo hay còn gọi là giáo dục thai nhi, 
đây là cụm từ không chỉ thịnh hành 
ở thời buổi hiện nay mà ngay cả trong 
các sách Trung Y và sách văn chương 
lễ nghĩa của Trung Quốc cổ xưa đã có 
không ít những tri thức ghi chép lại.

Cổ đại xem trọng giáo dục thai 
nhi yêu cầu hành vi đoan chính
Trong lịch sử Trung Quốc việc giáo 
dục thai nhi nổi tiếng nhất, không ai 
khác chính là mẹ của Chu Vũ Vương, 
bà Thái Nhậm (hay còn gọi là Thái 
Nhẫm). Trong "Liệt Nữ Truyện - Chu 
Thất Tam Mẫu" miêu tả, khi Thái 
Nhậm hoài thai, không xem kinh 

kịch bất chính, đau buồn, không 
nghe những điều dâm dục phóng 
đãng, không nói lời tự cao tự mãn, 
khi ngủ thì người luôn nằm ngay 
ngắn, đầu không gối lệch. Tư thế khi 
ngồi hay đứng, thân thể tuyệt đối 
luôn luôn ngay thẳng, phương pháp 
giáo dục thai nhi của Thái Nhậm vô 
cùng hiệu quả, sinh ra Vua Thành 
Vương, ngay từ nhỏ tài đức đã hơn 
người, năng lực học tập xuất chúng, 
chỉ cần biết được một, sẽ học được 
một trăm. Được hậu thế cho rằng đây 
là nhờ công đức của Thái Nhậm giáo 
dục thai, sinh ra được bậc tài đức 
thánh nhân Chu Văn Vương.

Từ Cổ Nhị, một nhà chính trị nổi 
tiếng thời Tây Hán đã viết trong Tân 
Thư cho đến học giả Lưu Hướng cũng 
viết trong cuốn Liệt Nữ, đều có thể thấy 
triều Hán đối với việc phụ nữ mang 
thai là có yêu cầu tương đối nghiêm 
khắc. Trong sách chỉ rõ: “Phụ nữ 
mang thai, ngủ không nằm nghiêng, 
đầu không gối lệch; đứng thẳng, ngồi 
ngay, không ăn thức ăn có vị khác lạ, 
không ăn đồ bất chính, không ngồi chỗ 
không vững, mắt không nhìn chỗ sắc 
dục, tai không nghe lời dâm dục, đêm 
ngâm thơ đọc sách. Làm được như vậy, 
đứa trẻ sinh ra sẽ là người ngôn hạnh 
đoan chính, tài đức vẹn toàn.”

 Ngoài ra, sách y học cổ đại "Y Tâm 
Phương - Cầu tử" quy định đối với 
thai giáo càng là tường tận, nghiêm 
cẩn, đồng thời kiến nghị phụ nữ mang 
thai có thể nghe nhiều âm nhạc, về 
phương diện này thì so với phương 
pháp giáo dục thai nhi hiện tại của 
chúng ta là có sự tương đồng. Nhưng 
mà ở đây không phải là âm nhạc 
trực tiếp ảnh hưởng tới thai nhi, mà 
là giúp an định tâm thân của người 
mang thai. Để tinh thần của người mẹ 
ảnh hưởng tới thai nhi, có thể nói đây 
là cách làm rất khoa học.

Giáo dục dưỡng thành thai 
nhi không nên bỏ gốc lấy ngọn
Từ những ghi chép và câu chuyện 
trên, tư tưởng giáo dục đạo đức của 
Trung Quốc cổ đại luôn coi trọng “Đức 
Dục”, giáo dục thai nhi bằng những lời 
nói và việc làm của cha mẹ để dạy thai 
nhi trong trạng thái thuần khiết nhất. 
Tuy nhiên, cha mẹ hiện đại lại không 

Trí huệ 
của cổ nhân 
về việc giáo 
dục thai 
nhi từ trong 
bụng mẹ Nhờ công đức của Thái Nhậm giáo dục thai, sinh ra 

được bậc tài đức thánh nhân Chu Văn Vương.
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chú trọng nhiều giáo dục đạo đức, mà 
chỉ nhấn mạnh vào thành tích học 
tập, hoặc là cực đoan mà xem trọng 
nhu cầu phát triển một cách tự do cho 
trẻ, việc ước thúc đạo đức ngược lại 
xem là  rập khuôn, không thực tế và bị 
coi thường.

Nhìn chung, từ kinh nghiệm của 
cổ nhân, việc thành công trong giáo 
dục về đạo đức, không chỉ giúp mang 
đến cho trẻ thành tích học tập xuất 
sắc, mà còn có thể mang đến cho trẻ 
những tài hoa hơn người. Người có 
phẩm hạnh chính trực, có thể chuyên 
chú vào học tập, không bị dụ dỗ mê 
hoặc bởi sắc màu âm thanh; đồng 
dạng hứng thú học tập có thể  từng 
bước một đi đến cùng, mà không bỏ 
phí giữa chừng. Nếu nhìn xa một 
chút, những đứa trẻ này sau này lớn 
lên thành người, trở thành một phần 
tử của xã hội, cho dù không phải là 
bậc anh tài, cũng sẽ là động lực để 
duy trì hòa bình cho xã hội. 

Khi cha mẹ yêu cầu con mình phải 
hơn người khác về tài năng và thành 
tích, thì họ cũng nên nghĩ xem, họ 
nên cho con cái họ điều gì khác ngoài 
tiền bạc và danh vọng? Hình thức giáo 
dục nào là tốt nhất cho bọn trẻ? Có lẽ 
chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời từ trí 
huệ về thai giáo của người xưa. 

Giúp an định tâm thân 
của người mang thai, để 
tinh thần của người mẹ 
ảnh hưởng tới thai nhi, 
có thể nói đây là cách 
làm rất khoa học.

thấp khi trẻ lên 7".
Trong một bài đăng trên Facebook 

vào ngày 26/5, De Frank đã nhắc nhở 
chúng ta về vai trò của khoa học và công 
nghệ trong cuộc sống: "Công nghệ có thể 
là một yếu tố quan trọng trong thế giới 
hiện đại này”, “nhưng cũng có thể là một 
trở ngại cho mối quan hệ thân thiết của 
chúng ta với những người thân yêu”.

Trương Vũ Phi biên dịch

Gia đình nhà De Frank đã có một sự thay đổi ngoạn mục khi cô và chồng quyết tâm giúp những đứa trẻ giảm sự phụ thuộc vào Internet.

Giờ đây những 
đứa trẻ nhà De 
Frank đã bỏ được 
thói quen phụ 
thuộc vào các 
thiết bị điện tử 
và tự cầm lấy 
các cuốn sách 
để đọc.
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ra học kỳ thứ hai của tôi ở Columbia 
thật tuyệt; chúng tôi ở lại New York, 
và đó là khởi đầu cho sự nghiệp báo 
chí của tôi.

Một thập kỷ sau, tôi phải đối mặt 
với một quyết định quan trọng khác 
với hai lời mời làm việc - một trong 
hai điều đó sẽ đưa chúng tôi đi theo 
những con đường sự nghiệp khác 
nhau. Ba mươi năm sau, quyết định 
đó có những kết quả bất ngờ, có 
một vài điều rất tốt và một số khác 
thì không. Nhưng chúng tôi không 
hối tiếc vì chúng tôi đã đưa ra quyết 
định cùng nhau.

Mối quan hệ vợ chồng bền vững 
cần sự đồng thuận và tôn trọng lẫn 
nhau. Cùng nhau quyết định những 
chuyện trọng đại thể hiện sự tin 
tưởng và nghĩ cho đối phương của 
mỗi người. 

Lắng nghe bạn đời của bạn
Tôi đặc biệt nhấn mạnh với các ông 
chồng về điểm này. Bạn cần dành 
thời gian lắng nghe vợ: Cô ấy cần nói 
chuyện và sẻ chia. Bình thường tôi 
hay phản ứng bằng cách cố gắng nghĩ 
giải pháp cho vấn đề vợ đang nói đến, 
nhưng cách đó thường không hiệu quả.

Vợ tôi chỉ cần nói chuyện, chứ 
không hẳn là cần tìm giải pháp cho 
vấn đề của cô ấy. Đó là cách các ông 

chồng thể hiện tình yêu thương 
với vợ mình. Ví dụ như Janke luôn 
yêu thích làm vườn; cô ấy thích nói 
về những bông hoa của mình. Tôi 
không thể nào hứng thú với câu hỏi 
nên bón bao nhiêu phân hữu cơ vào 
đất; nhưng Janke hứng thú, và do đó, 
tôi kiên nhẫn lắng nghe.

Luôn giữ mối quan hệ tốt với 
vợ/chồng bởi họ xứng đáng
Hai đôi bạn thân kết hôn cùng thời với 
vợ chồng tôi đều ly hôn sau 30 năm.

Việc ly hôn dẫn đến sự chia rẽ của 
gia đình và bạn bè. Cả hai cặp vợ 
chồng đã có những đứa con trưởng 
thành; chúng phải chọn theo phe bố 
hay mẹ. Các dịp sinh nhật, họp mặt 
gia đình, và đặc biệt là đám cưới của 
những đứa trẻ trở nên căng thẳng cho 
gia đình và khiến người khác khó xử.

Tôi có ba đứa con đã trưởng thành 
và sáu đứa cháu. Nếu có điều gì đáng 
để cố gắng gìn giữ một cuộc hôn nhân 
vẹn toàn, thì đó chính là bọn trẻ xứng 
đáng sống một cuộc đời hạnh phúc.

“Tu trăm năm mới đi chung 
thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên 
vợ chồng”. Đừng để hôn nhân của 
bạn đổ vỡ vì những mâu thuẫn không 
đáng có. Cuộc sống gia đình là một 
niềm vui quý giá chỉ dành cho ai biết 
cách tận hưởng.

TRỊNH SỞ HÙNG

'Mạnh Mẫu dạy con' là một 
điển cố
Mạnh Mẫu vì muốn con rời xa hoàn 
cảnh trưởng thành không tốt mà 
quyết tâm chuyển nhà tới 3 lần. Mãi 
cho đến khi chuyển đến cạnh trường 
học của một khu dân cư có thuần 
phong mỹ tục, hai mẹ con mới chịu 
ổn định lại mà sống ở đó. Đây cũng 
chính là điển tích “Mạnh mẫu 3 lần 
chuyển nhà” lưu danh thiên cổ. 
Điều đáng bàn ở đây chính là tinh 
thần “Thân giáo" của bà.

Theo cuốn: “Hàn thi ngoại 
truyện", ngay từ khi Mạnh Mẫu 
mang thai Mạnh Tử bà đã dạy con 
bằng 'thân giáo' (lấy bản thân làm 
mẫu). Bà nói: “Tôi mang thai con, 
chỗ không ngay chính không ngồi, 
thức ăn không cắt thái không ăn, đây 
gọi là thai giáo”. 

Cuộc sống sinh hoạt của Mạnh 
Mẫu là một bộ quy phạm đạo đức. 
Bộ quy phạm này đó là “Chính” 
(Đứng vững ngồi ngay, lời thực việc 
thẳng, ăn uống chính thường). 

Tương truyền: Hồi Mạnh Mẫu 
còn sống gần chợ, có một lần Mạnh 
Tử thấy hàng xóm mổ lợn, Mạnh Tử 
hỏi mẹ: “Hàng xóm giết lợn làm gì 
vậy?”,  Mạnh Mẫu vì trong lúc đang 
bận nên đã tiện miệng trả lời Mạnh 
Tử rằng: “Để cho con ăn đấy”. Mạnh 
Tử thực sự đã tin lời mẹ nói nên rất 
nóng lòng đợi được ăn thịt. Mạnh 
Mẫu vì không muốn thất tín với con 
nên phải đành lòng bỏ số tiền dành 
dụm để trang trải cuộc sống ra mua 
thịt cho con ăn. Mạnh Mẫu làm 
như vậy để dạy Mạnh Tử trở thành 
một người quân tử nhất ngôn, sống 
có chữ tín. 

Còn một câu chuyện nữa đó là 
một hôm Mạnh Mẫu đang ngồi dệt 
vải, khi ấy dệt đã sắp thành một tấm 
vải gấm thì Mạnh Tử đang học bỏ 
về, kêu chán không muốn học nữa. 
Mạnh Mẫu liền lấy kéo cắt tấm vải 
làm 2 đoạn để cảnh tỉnh Mạnh Tử. 
Làm người cần phải kiên trì cố gắng, 
không được bỏ dở giữa đường. 

Đây là hai câu chuyện về cách 
dạy con của Mạnh Mẫu. Trong hai 
câu chuyện, hai lần mất đi vật chất 
đều được đổi lại là bài học giáo dục 
sâu sắc đối với con cái. 

Thời đại của Mạnh Mẫu là thời kỳ 
con người ta sẵn sàng từ bỏ lý tưởng 
của bản thân để phụng dưỡng cha 
mẹ. Mạnh Mẫu lại giáo dưỡng con 
mình rằng: “Nói về phụ nữ không 
được tự ý chuyên quyền mà phải có 
tam tòng tứ đức, nhỏ ở nhà thì thuận 
theo cha, lớn lên xuất giá theo chồng 
thì phải thuận chồng, khi chồng chết 
thì phải thuận theo con cái đó là Lễ. 
Nay con đã lớn khôn nên người, mẹ 
cũng đã già rồi. Con làm theo nghĩa 
của con, mẹ làm theo nghĩa của 
mẹ”. Mấy câu này của Mạnh Mẫu 
đã giúp Mạnh Tử giải tỏa được mối 
phân ưu của mình để lên đường chu 
du liệt quốc.

Mẹ Âu Dương Tu: không 
buồn vì con bị giáng chức
Âu Dương Tu là nhà sử học, nhà văn 
nổi danh thời Bắc Tống. Khi ông lên 
bốn tuổi thì cha qua đời. Mẹ ông là 
Trịnh Thị đã thủ tiết nuôi con ăn 
học. Mặc dù chỉ đọc qua mấy cuốn 
sách cổ nhưng nhờ có ý chí nghị 
lực phi thường, bà đã giáo dục được 
một người con tài đức, mẫu mực của 
người quân tử thời xưa.

Sinh thời, cha của Âu Dương Tu 
đã nổi tiếng là một vị quan thanh 
liêm chính trực và hiếu khách. 
Trong nhà ông lúc nào cũng đông 
đúc người ra vào thăm hỏi, gia đình 
lúc đó cũng đủ ăn. Sau khi cha của 
Âu Dương Tu mất đi, gia cảnh dần 
dần trở nên bần hàn túng thiếu. 
Cuối cùng, hai mẹ con ông rơi vào 
cảnh “phòng không có một gian, đất 

không có một bờ”. 
Nhưng mẹ của Âu Dương Tu là 

một người phụ nữ mạnh mẽ và có 
ý chí kiên cường. Bà tuy nghèo khó 
nhưng chí không tận, dựa vào bản 
thân mình cần cù làm lụng, một lòng 
nuôi con trai khôn lớn trưởng thành.

Năm Âu Dương Tu lên 6 tuổi, 
mẹ của cậu bắt đầu dạy cậu học 
chữ, đọc sách. Bà cũng giáo dục 
con về đạo lý làm người. Bởi vì nhà 
nghèo không có tiền mua giấy bút 
nên bà đã dùng cây sậy thay thế. 
Bà còn lấy cát trải trên nền đất để 
làm giấy rồi dạy con viết từng nét 
chữ. Đây cũng là nguồn gốc của 
câu thành ngữ: “Dùng sậy viết chữ 
mà dạy con nên người”.

Khi Dương Tu lớn hơn, mẹ đưa 
cậu đến nhà người hàng xóm để 
mượn sách về đọc, đôi khi còn sao 
chép lại nội dung của những cuốn 
sách ấy.

Một lần, Âu Dương Tu hỏi mẹ: ‘‘Vì 
sao mẹ lại có quyết tâm và sức mạnh 
lớn như vậy để nuôi dưỡng con’’.

Mẹ của cậu nói: “Sau khi cha con 
mất đi, mẹ có thể ở vậy nuôi con là 
bởi vì muốn cho con biết phẩm đức 
cao thượng của cha con. Mẹ thương 
cha con, cũng yêu thương con nên 
quyết tâm nuôi dưỡng con thành 
người có phẩm đức như cha của con 
vậy. Vì con, khổ hơn nữa mẹ cũng có 
thể chịu được”.

Lát sau, bà lại kể về thân thế 
của bản thân và cách đối xử 
của chồng mình cho con 
trai nghe:

“Lúc mẹ được gả về 
nhà họ Âu Dương, bà 
nội của con đã qua đời. 
Nhưng từ những kỷ niệm 
của cha con về bà nội, mẹ 
biết cha con là người hiếu 
thảo. Cha con ở nhà tôn kính 
người lớn, ở bên ngoài làm quan 
thì luôn công chính nghiêm minh. 
Ông không bao giờ làm việc qua 
loa, đại khái...

Cha con ban ngày làm việc, ban 
đêm xem án kiện đến đêm khuya 
mới ngủ. Đối với những người bị 
phán tội chết, cha con thường xem 
đi xem lại bản án nhiều lần. Bởi vì 
ông cho rằng mạng người là có liên 
quan đến Trời, không thể qua loa. 
Về sau này, bởi vì mệt nhọc quá độ 
mà mắc bệnh.

Cha con trước lúc lâm chung nói: 
“Ta không thể nhìn thấy con trai 
trưởng thành, hy vọng nàng sau này 
có thể nói với con trai rằng: ‘Làm 
người không thể tham tài cầu lợi, 
trong cuộc sống đừng truy cầu quá 
phận, phải hiếu kính người trên và 
có một tấm lòng lương thiện’. Đây là 
di ngôn của cha con để lại”.

Âu Dương Tu nghe xong những 
lời của mẹ, trào nước mắt nói: “Con 
nhất định sẽ làm theo lời di huấn 
của cha để lại. Nhất định sẽ làm một 
người có phẩm đức cao thượng”.

Nhờ có sự giáo dưỡng của mẹ, 
Âu Dương Tu đỗ đầu tiến sĩ năm 24 
tuổi. Ông từng giữ nhiều chức quan 
trọng yếu như: Hàn lâm học sỹ, Xu 
mật viện Phó sứ, Tham tri chính 
sự... Dưới triều vua Tống Thần Tông, 
ông được thăng tới chức  Binh bộ 
Thượng thư. 

Năm Khánh Lịch thứ ba, vì cố 
gắng giúp đỡ Phạm Trọng Yêm giữ 
gìn tân pháp và bênh vực nhà cải 
cách; chống tham nhũng, bè phái; 
chỉ theo lẽ phải, không sợ bạo lực... 
nên ông bị giáng chức.

Âu Dương Tu lo lắng việc mình 
bị giáng chức sẽ khiến mẹ buồn 
phiền và suy nghĩ. Nhưng mẹ của 
Âu Dương Tu khi biết chuyện đã 
nói: “Con vì chính nghĩa mà bị 
giáng chức, không thể nói là không 
vinh dự. Nhà chúng ta đã quen với 
cảnh bần hàn túng thiếu. Chỉ cần tư 
tưởng của con không có gánh nặng, 
tinh thần không suy sụp thì mẹ đã 

Bí quyết dạy con 
của 2 bà mẹ trong 
điển tích xưa
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Tranh minh họa mẹ của Âu Dương Tu dạy con.

Tranh minh họa Mạnh mẫu dạy con.
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Tôi kết hôn với Janke khi 24 tuổi sau 
chưa đầy một năm quen nhau. Đến nay 
đã 40 năm; cuộc hôn nhân của chúng 
tôi khá hạnh phúc. Trong 40 năm đó, 
tôi đã học được nhiều bài học quý báu 
về cách giữ gìn một cuộc hôn nhân 
nguyên vẹn và gắn bó.

Không giận nhau lâu 
Có thể bạn không biết rằng dù hai người 
có hợp nhau đến đâu, cũng sẽ có lúc bạn 
đời của bạn vô tình làm bạn khó chịu và 
tức giận. Điều cực kỳ quan trọng là bạn 
phải giải quyết những mâu thuẫn đó 

ngay, trước khi một ngày mới bắt đầu. 
Nếu không, những xích mích này có thể 
sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. 

Bạn giữ chúng trong lòng càng lâu, 
bạn càng khó bày tỏ chúng sau này. Hãy 
xác định tâm lý đối mặt với các vấn đề 
nảy sinh trong mối quan hệ của bạn, 
như nhịp sống hàng ngày.

Thảo luận về tất cả các quyết 
định lớn với nhau
Hồi mới cưới nhau, lời khuyên của 
Janke đã cứu tôi khỏi một quyết định 
sai lầm. Học kỳ đầu của tôi tại Đại 
học Columbia không thuận lợi cho 
lắm. Khi nói chuyện với một giáo sư 
nổi tiếng tại một trường đại học ở khá 
xa, ông khuyến khích tôi nộp đơn vào 
chương trình đại học của ông ấy. Tôi 
nghĩ vận may của mình đã đến, tức là 
chuyển sang trường mới có thể giải 
quyết hết các vấn đề hiện tại!

Nhưng khi tôi hào hứng nói với 
Janke về viễn cảnh này, cô ấy phản ứng 
rất lạnh lùng. Cô ấy lưu ý tôi rằng nếu 
nộp đơn vào chương trình mới, học kỳ 
thứ hai tại Columbia sẽ là một sự lãng 
phí vì tôi sẽ mất ba tháng tiếp theo để 
chờ đợi tin tức từ trường California. 
Tốt hơn là tôi nên hoàn thành học kỳ 
thứ hai rồi mới quyết định.

Lời khuyên của cô ấy đã làm tôi cụt 
hứng, nhưng tôi biết cô ấy đã đúng. Hóa 

Duyên
vợ chồng 
40 năm
dạy cho tôi 
điều gì?

Điều cực kỳ quan trọng là bạn phải giải quyết những mâu 
thuẫn đó ngay, trước khi một ngày mới bắt đầu. Nếu không, 
những xích mích này có thể sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. 

Chỉ cần có 
Internet và các 
thiết bị hỗ trợ 
những người làm 
freelancer họ 
không phải phụ 
thuộc vào địa 
điểm, thời gian, 
môi trường
làm việc.
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Freelancer là khái niệm không còn mới 
mẻ gì với chúng ta trong thời đại công 
nghệ hiện nay. Chỉ cần có Internet và 
các thiết bị hỗ trợ, những người làm 
freelancer không phải phụ thuộc vào 
địa điểm, thời gian, và môi trường làm 
việc. Dịch viêm phổi Trung Cộng kéo 
dài đã khiến những người làm công việc 
văn phòng dường như bị ảnh hưởng ít 
nhiều, và cụm từ “làm việc tại nhà” được 
nhắc đến thường xuyên hơn.

Lập trình viên
Đây là một công việc đứng đầu trong 
ngành công nghệ thông tin. Lập trình 
viên là người thiết kế, xây dựng, và 
bảo trì các chương trình phần mềm 
máy tính. 

Nghề lập trình đòi hỏi sự sáng tạo 
cùng với các kỹ năng như đánh giá, 
phân tích yêu cầu dự án, đưa ra các 
giải pháp thiết kế, hoặc cách tiếp cận 
công nghệ mới. Sản phẩm của họ là 
những dãy code, tạo ra vô vàn tiện ích 
cho con người, thì đó là kết quả cũng 
như động lực của bao say mê, tìm tòi 
và khám phá. Lập trình viên đã kết nối 
mọi người với nhau, giúp liên lạc mọi 
lúc mọi nơi thông qua các trang mạng 
xã hội (facebook, google plus,…), giúp 
con người cập nhật thông tin nhanh 
nhất qua những website, giúp ngành 
công nghiệp trở nên tự động hóa bằng 
những phần mềm ứng dụng, giúp con 
người giải trí, tận hưởng cuộc sống 
trên các thiết bị điện tử (smartphone, 
smart tivi,..). 

Công việc của một lập trình viên có 
thể được phân chia cụ thể thành:

• Lập trình web
• Lập trình hệ thống
• Lập trình database
• Lập trình game
• Lập trình mobile

Các nhiệm vụ chính của một lập 
trình viên đó là:

• Xây dựng mới một ứng dụng
• Nâng cấp và sửa chữa các ứng 

dụng có sẵn
• Xây dựng các chức năng giải quyết
• Nghiên cứu và phát triển công 

nghệ mới

Muốn theo đuổi nghề lập trình bạn 
cần có đam mê và tinh thần chinh 
phục thử thách. Nếu bạn đã có sẵn 
niềm đam mê, hãy bắt đầu bằng việc 
tự học qua sách vở, tài liệu, Internet 
và qua cả bạn bè nữa. Những khóa 
đào tạo căn bản online có thể giúp bạn 
bước vào một chân trời mới và tiếp cận 
với kho tàng tri thức khổng lồ.

Viết lách tự do
Trước đây khi nhắc tới nghề viết, 
mọi người thường nghĩ rằng công 
việc này không dành cho những 
tay ngang. Truyền thông và báo chí 
là lĩnh vực được coi là bất khả xâm 
phạm vì bản thân nghề này có một 
chỗ đứng rất đặc biệt, được ví như 
“quyền lực thứ 4” sau hành pháp, 
lập pháp, và tư pháp.

Nhưng hiện nay đã xuất hiện 
khái niệm “quyền lực thứ 5”; đây là 
mảnh đất rộng mở cho những người 
hoạt động trên các mạng xã hội như 
Facebook, Twitter, và Youtube. Công 
việc này không đòi hỏi bạn phải tốt 
nghiệp trường lớp nào và hoàn toàn 
phù hợp với làm việc tại nhà; tuy 
nhiên bạn cũng cần phải trau dồi học 
hỏi rất nhiều nếu muốn viết hay. Đọc 
thật nhiều và viết nhiều là hai yếu tố 
giúp bạn ngày càng hoàn thiện kỹ 
năng viết lách. Bên cạnh đó, việc cập 
nhật thông tin và cập nhật xu hướng 
sẽ giúp bạn chủ động hơn trong bất 
kỳ mảng đề tài nào. Ở thời đại mà 
nội dung là yếu tố tiên quyết, cơ hội 
không nhỏ đang mở ra cho những ai 
mong muốn thử sức ở lĩnh vực này. 

Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa là một chuyên ngành 
thuộc về mỹ thuật, là kiến tạo một hình 
ảnh, một tác phẩm lên một bề mặt chất 
liệu nào đó, mang ý nghĩa nghệ thuật 
nhằm mục đích trang trí, làm đẹp, 
hoặc phục vụ nhu cầu con người.

Đây là ngành nghề mà bạn sẽ cần 
có một chút năng khiếu hoặc yêu thích 
sáng tạo. Ưu thế của công việc này là 
có rất nhiều nhu cầu khác nhau của 
khách hàng, từ thiết kế logo, in ấn, 
thiết kế web, nhận diện thương hiệu, 
quảng cáo, poster phim… Ngày nay 
hầu như công ty nào cũng đều chú 
trọng đến hình ảnh, quảng bá hình 
ảnh đến khách hàng, đưa ra các chiến 
lược tiếp thị, ưu đãi, v.v.... Vì vậy, là một 
graphic designer giỏi, bạn không phải 
lo rằng không có đủ việc cho bạn làm.

Công việc này cũng đòi hỏi bạn 
làm việc chủ yếu trên máy tính. Bạn 
sẽ cần có một chiếc máy tính tạo hình 
tốt; thêm sự kiên nhẫn học hỏi từ các 
designer khác thì bạn sẽ có cơ hội việc 
làm từ bất kỳ đâu trên thế giới, chỉ 
thông qua màn hình máy tính. 

Video editor
Công việc chính của một editor video 
là sử dụng các phần mềm máy tính 
hoặc các thiết bị công nghệ để cắt bỏ 
đi những đoạn phim không cần thiết, 
và ghép nối những đoạn phim lại với 
nhau thành một bộ phim hoàn chỉnh. 
Tất nhiên không chỉ đơn giản như vậy, 
đó chỉ là hai công việc chính. Để tạo 

4 nghề 'làm việc từ xa' trong thời dịch bệnh
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rất hạnh phúc rồi”.
Lời nói ấy của mẹ Âu Dương Tu quả 

thực khiến cho không ít vị quan trong 
triều đình đương thời phải thốt lên 
rằng: “Có một người mẹ như thế, đứa 
con làm sao không vĩ đại được?”

Đối với xã hội hiện đại, ‘Vọng tử 
thành long' (Mong con thành tài) đã 
trở thành một xu thế, các bậc cha mẹ 
không ngừng dùng đủ mọi biện pháp, 
dường như không điều gì là không làm. 
Thậm chí có người sẵn sàng buông bỏ 
nhân tâm, lấy giả làm thật, chỉ mong 
sao con mình có thể có chỗ đứng trong 
xã hội. Tuy nhiên cái được gọi là thành 
công đó, nó lại giống như hoa trong 
gương, trăng trong nước, chớp mắt 
thành hư không, được cái nhất thời mà 
mất đi cái mãi mãi. 

Vốn dĩ cổ nhân giáo dục con cái trở 
thành bậc hiền tài sử sách lưu danh, 
nghìn thu thơm tiếng đó là bởi họ biết 
‘dĩ đức vi thủ' (lấy cái đức làm đầu). 
Dùng đức để dạy con, dùng đức làm gốc 
rễ để phát triển cuộc đời.

ra được các sản phẩm tốt, hấp dẫn thì 
đòi hỏi editor phải hiểu được nguyên lý, 
các tiết tấu nhịp điệu để kết hợp nhuần 
nhuyễn hình ảnh với âm thanh, hiệu 
ứng đa dạng.

Do đó, một editor chuyên nghiệp 
không những thành thạo sử dụng phần 
mềm mà còn có kiến thức trong việc xây 
dựng hình ảnh và cảm thụ âm thanh.

Sức mạnh của “ngôn từ” được coi là 
trợ thủ đắc lực của người làm biên tập, 
giúp việc diễn đạt rõ ràng ý 
tưởng hoặc nội dung bài 
viết, và cũng là công cụ 
hỗ trợ rất nhiều trên 
con đường sự nghiệp 
của mình.

Editor thực sự 
là một công việc 
khá tự do vì người 
làm có thể lựa chọn 
làm việc theo kiểu 
freelancer (tại nhà) 
hoặc làm việc cho một 
công ty. Đa số các editor 
hiện nay đều làm việc freelance; 
họ có thể tự làm chủ, tự quản lý thời gian 
làm việc theo sở thích và điều kiện của 
bản thân.

Editor có tương lai xán lạn và phát 
triển mạnh mẽ vì bây giờ đang là thời 
đại công nghệ số 4.0. Gần như ở đâu, 
dự án nào cũng cần có editor, nên bạn 
thừa việc để làm nếu đủ kỹ năng. Hơn 
nữa sự phát triển của editor không 
dựa trên thời gian làm việc nhiều, 
chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và sự 
nắm bắt thời thế. Quan trọng là hãy 
không ngừng học hỏi kinh nghiệm 
những người đi trước và tạo bản sắc 
riêng cho mình.

Đây cũng
là nguồn gốc của 
câu thành ngữ: 

“Dùng sậy viết chữ 
mà dạy con nên 

người.”
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Rene ‘Level’ Martinez 45 
tuổi từng là thủ lĩnh băng 
đảng, một tay khủng bố 
khét tiếng ở Miami, thuộc 

tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. 
Từ nhỏ, anh đã được mẹ cho 

tiếp xúc với những nghi lễ của ma 
quỷ. Mẹ của anh đã dùng gia súc 
tế thay cho anh. “Tôi bắt đầu nhìn 
thấy ma quỷ từ khi tôi còn là một 
đứa bé… Chúng đã ám ảnh tôi suốt 
cuộc đời”, Martine Martinez nói 
với Fox News. 

Đến năm 1990 khi Martinez trở 
thành một thiếu niên, anh bắt đầu 
dấn thân sâu hơn vào con đường 
tội lỗi. Anh cùng với một người 
nữa đã đồng sáng lập ra một trong 
những băng đảng khét tiếng nhất 
Miami là Latin Syndicate.

Băng đảng của anh nhanh 
chóng tổ chức các hoạt động bạo 
lực và tội phạm như đua xe bắn 
súng và đột nhập vào nhà người 
khác. Những cuộc xung đột và 
trộm cướp này cũng để lại những 
hậu quả đau buồn: “Tôi chứng 
kiến cái chết của rất nhiều bạn 
bè mình”, Martinez nói với CBN 
News trong một cuộc phỏng vấn, 
“gần 50 người bạn của tôi đã chết 
và những người còn lại đang sống 
trong tù. Tôi đã nằm trên giường 
và cận kề cái chết rất nhiều lần…”

Anh nói tiếp:
“Năm 14 tuổi, đã từng bị hôn 

mê. Gần như cả đời tôi là sống ở 
trong tù và rất nhiều lần tôi đã cận 
kề với thần chết. Nhưng tôi chưa 
bao giờ nhận ra một điều rằng, 
chính Chúa đã bảo vệ tôi trong 
suốt khoảng thời gian đó”.

Khi Martinez lập gia đình 
và trở thành cha, anh biết trách 
nhiệm của mình là cần phải làm 
gì đó để có tiền lo cho cô con gái bé 
bỏng. Anh đã tập môn võ tổng hợp 
(mixed martial artist-MMA) và 
đấm bốc tay trần với mục đích trở 
thành một võ sĩ chuyên nghiệp.

Cuối cùng anh đã thành công. 
Martinez nổi tiếng trên toàn thế 
giới sau khi đánh bại người đã 3 
lần đoạt giải vô địch thế giới, võ sĩ 

Ricardo Mayorga ở Nicaragua. 
Từ đó, anh được nhiều người 

biết đến với biệt danh là Level.
Có một lần anh phát hiện ra mẹ 

mình nhiều lần cố tự sát. Nhưng 
sau đó, dì của Martinez đã khuyên 
mẹ anh hãy cầu cứu Chúa.

Từ đó, bà ấy đã bắt đầu một 
khóa tu tại nhà thờ và chính thức 
trở thành con chiên của Chúa. Bà 
cũng cầu nguyện cho anh. 

Cuộc đời của anh cũng xuất 
hiện những chuyển biến kỳ diệu. 
Vào năm 2013, anh đã nghe thấy 
Chúa đang nói với mình: ‘‘Ta tha 
thứ cho con khi đã lầm đường 
trong khoảng thời gian qua…. 
ngay bây giờ con hãy đến với ta 
hoặc ta sẽ không bảo vệ con nữa".

Sau lần đó, anh đã đáp lại lời 
Chúa bằng cách bước ra khỏi vũng 
bùn của quá khứ tội ác. Martinez 
đã nghe theo lời Chúa và bắt đầu 
một cuộc đời mới.

Đến năm 2016, Martinez chính 
thức được rửa tội. “Đó là ngày 10 
tháng 4 năm 2016; ngày hôm đó 
đã thay đổi cuộc đời tôi… Tôi chưa 
từng được sống như vậy”,  anh nói 
với Fox News. 

“Có một điều bất ngờ đã xảy 
ra với cuộc đời tôi mà tôi không 
thể giải thích. Đó là Chúa Jesus, 
chỉ có Chúa Jesus mới làm được”, 
Martinez cho biết thêm.

“Người dân đã từng gọi tôi là 
‘Level’ khét tiếng… Nhưng không, 
tôi là Chiến binh Level. Tôi là một 
Chiến binh cho Chúa Kitô”.

Martinez gần như đã lột xác 
thành một người khác. Anh đến 
thăm các nhà tù, các dự án nhà 
ở vô gia cư và những con đường 
anh đã từng đi qua để truyền bá 
lời giảng của Chúa Jesus. Anh 
khuyên bảo và giúp các thành 
viên trong băng đảng được rửa 
tội, trong đó có cả cựu thành viên 
trong băng đảng Latin Syndicate.

“Những gì Chúa làm thật tuyệt 
vời. Mọi người bỏ súng ra, đưa nó 
cho bạn bè của họ và đi vào trong 
nhà thờ để thú tội; sau đó họ bước 
ra ngoài và vừa đi vừa khóc với 
Chúa”, một người từng cầm đầu 
băng đảng nói với CBN News. 

Martinez còn gọi mình là người 
đưa tin cho Chúa Jesus, và anh 
chia sẻ thông điệp tâm linh của 
mình với hàng chục ngàn người 
theo dõi trên trang Instagram.

Niềm tin của Martinez vào 
Chúa đã kéo anh ra khỏi hố đen 
của tội ác và bạo lực. Câu chuyện về 
cuộc đời của anh giờ đây đang giúp 
thay đổi cuộc sống của rất nhiều 
người đã từng lầm lạc. Thậm chí, 
sự kiện này đã trở thành một chủ 
đề ý nghĩa được chuyển thể thành 
bộ phim tài liệu “The Warrior 
Level” được phát hành năm 2018.

Thiên Bình biên dịch

Thủ lĩnh băng đảng Miami 
hoàn lương sau khi nghe 
tiếng gọi của Chúa

REUTERS

Nhiều trường đại học trở nên linh hoạt hơn về việc 
tuyển sinh, mức học phí, và đang cố gắng đưa ra 
hàng chục phương án khác nhau để thu hút nhiều 
sinh viên hơn nữa ghi danh.

Tina Smets là mẹ của ba đứa trẻ, làm phục vụ bàn 
ca đêm tại một nhà hàng địa phương ở Kearney, 
Nebraska. Người phụ nữ 31 tuổi này không muốn 
gia đình trẻ của mình phải gồng gánh món nợ học 
phí kếch xù sau khi tốt nghiệp.

Nhưng sau đó cô được biết về chương trình 
“Nebraska Promise”, một chương trình mới 
của Đại học Nebraska nhằm hỗ trợ học phí cho 
những gia đ ình có thu nhập dưới một mức nhất 
định nào đó.

Những câu chuyện như Tina Smets đang trở 
nên phổ biến hơn trong thời COVID-19 đầy biến 
động này. Đối mặt với xu hướng tuyển sinh giảm, 
nhiều trường đại học đang trở nên sáng tạo hơn để 
thu hút và giữ chân các sinh viên tương lai.

“Đội ngũ lãnh đạo cấp cao mỗi trường đều đang 
suy nghĩ để đưa ra hàng chục phương án khác nhau 
giúp nhiều sinh viên hơn nữa có thể ghi danh”, Jim 
Hundrieser, phó chủ tịch dịch vụ tư vấn tại Hiệp 
hội quốc gia các trường cao đẳng và đại học ngành 
kinh doanh cho biết.

Chương trình của Đại học Nebraska hỗ trợ học 
phí cho các gia đình có thu nhập ít hơn 60,000 
USD mỗi năm. Đại học Maine đưa ra mức học phí 
bằng với mức học phí của sinh viên trong tiểu bang 
cho các sinh viên bên ngoài tiểu bang nơi có các 
trường đại học bị đóng cửa.

Một số trường đã giữ nguyên giá học phí của họ, 
bao gồm University of Minnesota, Colorado State, 
và University of Colorado. Một số trường đại học 
giảm học phí cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi cuộc 
khủng hoảng kinh tế; ví dụ như Đại học Thomas 
của Georgia giảm 30% học phí cho các chương 
trình học trực tuyến.

Các biện pháp này nhằm ngăn chặn sự sụt giảm 
lên tới 20% của việc ghi danh, theo một cuộc khảo 
sát của công ty tư vấn Simpson Scarborough. Nhiều 
sinh viên đang cân nhắc tạm nghỉ một năm học, và 
số lượng sinh viên quốc tế có thể giảm xuống mức 
thấp nhất.

'Trường đại học đang cần sinh viên'
Đối với những người mà ước mơ học đại học ở 
ngoài tầm với, thì đây có lẽ là năm may mắn của 
họ. “Năm nay sẽ là năm tốt nhất để được nhận học 
thay vì nằm ở danh sách chờ”, ông Kantrowitz nói. 
“Các trường đại học cần có sinh viên và sẽ dễ dàng 
hơn trong việc tuyển sinh.”

Theo College Openings Update của Hiệp hội Tư 
vấn Tuyển sinh Đại học Quốc gia, 776 trường đại 
học báo cáo còn chỗ trống cho năm học tới trong 
khi năm ngoái chỉ có 422, ông Kantrowitz cho biết.

Số tiền hỗ trợ cho việc học cũng có thể bị ảnh 
hưởng do cuộc khủng hoảng. Thông thường các 
khoản hỗ trợ cho niên học tới (2020-2021) được 
tính toán theo Đơn xin Hỗ trợ Sinh viên Liên 
bang (FAFSA) với dữ liệu tài chính của năm 2018. 
Vì vậy, nếu hoàn cảnh tài chính của gia đình bạn 
thay đổi, bạn có thể xin điều chỉnh để có thêm 
một khoản hỗ trợ.

Trong khi một số trường đại học đang đối mặt 
với hoàn cảnh khó khăn vì ngân sách eo hẹp, hầu 
hết các sinh viên lại thong thả trong việc đưa ra 
quyết định khi xét về mặt tài chính.

“Trong số 4,000 trường trên toàn quốc, có thể 
có từ 400 - 500 trường sẽ yêu cầu bạn đưa ra quyết 
định trước một thời hạn nào đó”, ông Hundrieser 
nói. “Tuy nhiên 3,500 trường còn lại rất hiểu những 
gì các gia đình đang trải qua và muốn giúp đỡ khi 
bạn xem xét tất cả các lựa chọn của mình”.

Ông Hundrieser gợi ý rằng đối với các gia đình 
thận trọng trong việc chọn nơi học sinh lưu trú, 
thì ghi danh vào trường đại học cộng đồng chi phí 
thấp gần nhà là phương án hoàn hảo cho năm 
nay. Các sinh viên có thể chuyển tiếp đến trường 
đại học mơ ước của họ sau khi đã học đủ các tín 
chỉ trong thời gian này.

Huyền Thanh biên dịch

Cơ hội vào đại học 
rộng mở trong 
thời đại dịch

SHUTTERSTOCK

Gần như cả đời tôi là 
sống ở trong tù và rất 

nhiều lần tôi đã cận kề 
với thần chết. Nhưng 
tôi chưa bao giờ nhận 

ra một điều rằng, 
chính Chúa đã bảo vệ 
tôi trong suốt khoảng 

thời gian đó.

Martine Martinez

ALL PHOTOS COURTESY OF RENE LEVEL MARTINEZ

Năm 1990 khi Martinez trở 
thành một thiếu niên, anh 
bắt đầu dấn thân sâu hơn 

vào con đường tội lỗi.

Từ nhỏ đến 
lớn, cuộc đời 
Rene ‘Level’ 
Martinez chìm 
trong những 
tệ nạn và tội 
lỗi, cho đến khi 
Chúa xuất hiện 
và thay đổi 
toàn bộ cuộc 
đời anh.

Martinez đã nghe theo lời Chúa và bắt đầu một 
cuộc đời mới.

THIÊN BÌNH

1 “Khi bạn ngồi với một cô 
gái xinh đẹp trong hai giờ, 

thời gian lướt qua tựa 1 
phút. Nhưng khi ngồi trên 

bếp nóng trong một phút, cảm 
giác giống như hai giờ. Đó là 

sự tương đối”.
Einstein nổi tiếng vớ i thuyết tươ ng 
đối. Điều này ảnh hưở ng tớ i cách 
ông nhìn nhận cuộc sống. Dù trong 
công việc hay tình yêu, ông vẫn 
luôn sử dụng “sự tươ ng đối”. Một 
ngườ i có thể chú ý đến cảm giác và 
trải nghiệm của bản thân khi đánh 
giá một vấn đề. Nếu làm nhữ ng 
việc bạn yêu thích vớ i nhữ ng con 
ngườ i bạn quan tâm, bạn sẽ cảm 
thấy việc mình làm thật thú vị và 
ý nghĩa. Dù bạn có bỏ ra bao nhiêu 
thờ i gian hay công sức, bạn vẫn 
thấy nó xứ ng đáng. 

Ngược lại, nếu bạn làm công việc 
bạn không yêu thích và với những 
người bạn không mấy thiện cảm 
bạn sẽ thấy thời gian trôi qua thật 
chậm, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt! 

Mọi thứ sẽ thay đổi khi bạn xoay 
chuyển góc nhìn và thái độ. Nếu 
những người “ghét” trở thành những 
người “thương", thì công việc “dở" 
sẽ trở thành công việc “tốt”. Đây là 
một trong những bí quyết giúp bạn 
thành công trong cuộc sống. 

2 “Nếu có một tiếng đồng 
hồ để giải quyết một vấn 

đề, tôi sẽ bỏ ra 55 phút 
suy nghĩ về vấn đề và 5 

phút suy nghĩ về giải pháp”.
Nhiều người thường giữ quan niệm 
giải pháp sẽ là điều quan trọng hơn 
thực trạng, nguyên nhân, hậu quả.

Tuy nhiên, giải pháp sẽ khó có thể 
nghĩ ra nếu như bạn chưa nắm rõ 3 
điều trên. Đây là nguyên tắc phổ biến 

giúp dân công sở suy luận hợp lý và 
không bị bí ý tưởng trong phòng họp.

Chắc chắn, để giải quyết một vấn 
đề bạn phải hiểu thấu đáo vấn đề đó 
trước. Không ai có một cốc nước ép 
hoa quả ngon lành nếu không biết 
cách sử dụng máy ép và hiểu về nước 
ép. Một giải pháp chỉ là lời nói suông 
nếu nó không thiết thực và không 
chạm đúng vào vấn đề. 

Vì vậy, tìm hiểu cặn kẽ vấn đề, đặt 
câu hỏi cho người khác và chính mình 
để có cái nhìn toàn diện. Sau cùng giải 
pháp sẽ tự xuất hiện dựa vào sự thấu 
hiểu bản chất.

3“Điều quan trọng là không 
ngừng đặt câu hỏi. Sự tò 

mò có lý do riêng của nó”.
Những nhà khoa học vĩ đại 

hay nhiều doanh nhân thành công, 
họ luôn luôn thắc mắc và đặt câu hỏi 
trong cuộc sống. Tại sao sản phẩm này 
bán chạy trên thị trường mà sản phẩm 
khác lại không? Tại sao khách hàng 
yêu thích mẫu mã này? v.v.

Nếu bạn chỉ luôn đánh giá vấn đề 
dựa trên biểu hiện bề mặt của nó mà 
không đào sâu nghiên cứu tìm hiểu 
bản chất, bạn sẽ mãi chỉ là một kẻ chạy 
theo xu hướng; bạn sẽ không bao giờ 
tạo ra được một thị trường cho riêng 
mình, và bản thân con người bạn cũng 
trở nên thiếu sâu sắc. 

Thực tế, đặt câu hỏi ở môi trường 
công sở mang nhiều mục đích khác 
nhau. Ví dụ chỉ bằng cách thắc mắc 
thì bạn mới nắm rõ được quyền lợi 
và nghĩa vụ của bản thân. Hay chỉ 
bằng cách đặt câu hỏi thì bạn mới biết 

mình đang làm tốt, thiếu sót ở điểm 
nào. Và nếu không đặt câu hỏi về việc 
mình đang làm, bạn sẽ không thể 
nhìn chúng dưới nhiều góc độ. Đừng 
ngại đặt câu hỏi nếu bạn muốn bản 
thân tốt hơn mỗi ngày.

4 “Nếu A là thành công 
trong cuộc sống thì A = X 

+ Y + Z. Cụ thể, X là làm 
việc, Y là chơi, và Z là giữ  

im lặng”.
Nhiều người đã phân tích câu nói 
thấm thía này của Albert Einstein. 
Điểm chung lớn nhất là trích dẫn 
trên đã định nghĩa “thành công” 
dựa trên 3 phương diện: làm việc, 
vui chơi, và cẩn trọng với phát ngôn 
của mình.

Làm việc - ai cũng biết đây là yếu 
tố quan trọng để thành công. Còn 
với vui chơi, ý nghĩa của nó thiên về 
trải nghiệm, là làm giàu về tinh thần 
cho bạn. 

Điều đó có nghĩa là bạn nên đi 
ra ngoài thế giới rộng lớn kia để học 
hỏi, giao lưu với con người, nền văn 
hoá, tri thức... để hiểu cuộc sống 
muôn màu. Trải nghiệm sống quý 
báu sẽ giúp chúng ta trưởng thành 
và ngày càng giỏi giang hơn.

Việc giữ im lặng nơi công sở là 
một kỹ năng cần thiết, nhất là khi 
bạn muốn người khác nể trọng. 
Ngoài ra, giữ im lặng cũng là một 
điều cần thiết cho các mối quan hệ 
trong cuộc sống. Không phải lúc nào 
cất tiếng nói cũng là điều tốt, nhất là 
khi đối phương cần sự lắng nghe và 
thấu hiểu. 

Hàm nghĩa của việc giữ im lặng 
là bạn hiểu các giá trị nội tâm của 
bản thân, một trạng thái giống như 
thiền định. Khi bạn có thể tĩnh lặng 
thấu hiểu sự vật, cũng là lúc bạn 
sáng suốt và ra quyết định chính 
xác nhất.

MY MY 

Hikikomori là một hiện tượng xã hội 
Nhật mà người mắc hội chứng này có 
xu hướng tự cách ly bản thân trong 
bốn bức tường qua nhiều ngày tháng. 
Nhiều thanh niên từ 20 đến 30 tuổi, họ 
sống cùng bố mẹ, không giao tiếp xã 
hội, không đi học hay đi làm, phần lớn 
chỉ giao tiếp qua mạng xã hội. Có tới 
nửa triệu hikikomori sống ở Nhật Bản, 
và đây là một vấn đề lớn trong đất nước 
có số dân già ngày càng tăng nhưng lao 
động trẻ lại ít dần.

Thời báo Nhật Bản cho biết hikiko-
mori lớn tuổi cũng rất đông. Giống như 
những người trẻ, nhiều người trong 
số họ bị trầm cảm, xấu hổ về địa vị xã 
hội, và sợ gặp gỡ những người quen 
thường hỏi tại sao họ thất nghiệp.

Hikikomori  không phải chỉ là 
một hiện tượng của Nhật Bản
Báo cáo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 
2017 cho thấy một thống kê đáng kinh 
ngạc liên quan đến những người trẻ 
tuổi và điều kiện sống của họ. Vào năm 
2015, một phần ba người trưởng thành 
trong độ tuổi 18-35 vẫn sống cùng cha 
mẹ và khoảng 2,2 triệu người trẻ tuổi từ  
25-34 không đi làm cũng không theo 
học trường nào. Năm 2016, con số này 
tiếp tục tăng.

Báo cáo này cho thấy những người 
trẻ tuổi đang mất nhiều thời gian hơn 
để trưởng thành so với thế hệ cha mẹ và 
ông bà của họ. Năm 2005, 35 tiểu bang 
Hoa Kỳ báo cáo rằng phần lớn thanh 
niên sống tự lập; 10 năm sau, chỉ còn 
sáu tiểu bang. 

Từ năm 1975 đến 2016, số phụ nữ 
trẻ được coi là nội trợ đã giảm từ 43% 
xuống 14%. Báo cáo này tiết lộ rằng 
nhiều người trẻ tuổi coi giáo dục và 
làm việc là dấu ấn quan trọng của 
tuổi trưởng thành. Đồng thời hơn 
một nửa tin rằng kết hôn và sinh con 
không liên quan gì đến việc trở thành 
người lớn.

Những người sống với cha mẹ 
nhưng không làm việc hay đi 
học thì sao?
Trong cuốn sách “Failure to Launch: 
Why Your Twenty Something Hasn’t 
Grown Up” (tạm dịch - Thất bại: Tuổi 
20 Sao Bạn Chưa Trưởng thành), nhà 
tâm lý học Mark McConville giới thiệu 
với chúng ta rất nhiều người trẻ đang 
loay hoay với quá trình chuyển tiếp từ 
thiếu niên sang trưởng thành.

McConville tin rằng những người 
trẻ tuổi này thất bại trong ba phương 
diện. Họ thiếu ý thức; họ thiếu kỹ 
năng tự quản lý để chịu trách nhiệm 
về cuộc sống; và họ thiếu các kỹ năng 
xã hội cần thiết để giao tiếp với người 
khác. McConville cũng cho độc giả 
những lời khuyên trong việc giúp 
thanh thiếu niên chuẩn bị cho giai 
đoạn trưởng thành.

Gần cuối sách, trong bức thư gửi 

trực tiếp đến người trẻ tuổi chứ không 
phải cha mẹ họ, McConville viết: “Trở 
thành người lớn khó hơn chúng ta 
tưởng tượng, và khó khăn hơn nhiều 
so với ai đó nói với bạn khi còn ở trung 
học. Bạn là một con người, và đây là 
con đường quanh co dẫn chúng ta đến 
tương lai kỳ lạ, dở dang, nhưng hài 
lòng của mình”.

Tất cả những người trẻ tuổi của 
chúng ta có thể thu được chút gì đó từ 
việc đọc những suy tư của McConville.

Đầu tiên là những người trẻ sống ở 
nhà nhưng không đi làm cũng không 
đi học. Giống như tình yêu, công việc 
(ngay cả công việc cực nhọc) cũng 
góp phần đem đến những điều tốt đẹp 
hơn và sẽ đem lại sự hài lòng cá nhân.  
Không làm việc, thậm chí cả những 
việc nhỏ, sẽ lấy đi cảm giác thấy bản 
thân hữu ích, có đóng góp, kết nối với 
một doanh nghiệp lớn hơn, thay vì chỉ 

có bản thân đơn độc. 
Trong bài đăng trên tờ Thời báo 

Nhật Bản, chúng tôi gặp một người 
đàn ông lớn tuổi sống ẩn dật với người 
mẹ già của mình. Một mình bà vật lộn 
làm tất cả công việc gia đình, người 
con trai không giúp mẹ một chút nào; 
mà dựa vào các nhân viên chính phủ 
đến nhà để làm các công việc nặng 
nhọc cho bà lão.

Khó khăn hơn nữa là giới trẻ thất 
bại trong việc gắn sự trưởng thành 
với hôn nhân và gia đình. Hầu hết, 
họ đều có lòng tự tôn quá lớn, mong 
muốn đạt được lợi ích cá nhân - một 
nền giáo dục vững chắc và công việc 
lương cao - nhưng không sẵn sàng mở 
rộng định nghĩa tuổi trưởng thành với 
trách nhiệm, gánh nặng, và niềm vui 
từ việc trở thành vợ/chồng và cha mẹ.

Sự coi nhẹ hôn nhân gia đình có 
nhiều nguyên nhân như sợ sự cam 
kết, không tìm được người bạn đời 
phù hợp, không có khả năng hỗ trợ 
gia đình, nhưng điều này để lại những 
hậu quả. Sinh suất ở đa số các quốc gia 
là 2,1. Trong khi đó tại Nhật Bản, tỷ 
lệ chỉ ở mức khoảng 1,44 trẻ/phụ nữ. 
Tình trạng này ám ảnh người Nhật vì 
nhóm dân số già sẽ nhận hỗ trợ ngày 
càng ít từ nhóm trẻ. Mặc dù tình hình 
ở Hoa Kỳ ít thảm khốc hơn, nhưng 
sinh xuất cũng đang sụt giảm nhiều 
năm qua. Trong năm 2016, mức sinh 
đã dao động trong khoảng 1,8 ca.

Hôn nhân và nuôi con là những 
dấu ấn chính của tuổi trưởng thành. 
Rất nhiều người trẻ tuổi trong chúng 
ta coi việc đó không quan trọng; điều 
đó nói lên nhiều khía cạnh về hôn 
nhân cũng như cuộc sống gia đình 
trong văn hóa của chúng ta.

Với tất cả hikikomori chúng ta, nếu 
bạn bị trầm cảm, hãy tìm tư vấn. Nếu 
bạn cảm thấy lạc lối, hãy nhờ giúp đỡ. 
Đặt các thiết bị điện tử xuống, hãy 
bước ra ngoài và gắn kết với thế giới.

Chúng tôi cần bạn. Đừng “chết" khi 
còn trẻ. 

Một kiểu
'tự cách ly xã hội' ngay cả 

không trong dịch bệnh

Nhà vật lý học Albert Einstein.

Bí quyết của thiên tài Einstein:
Thành công = Làm việc + Chơi + Giữ im lặng

KEYSTONE/GETTY IMAGES
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Những hệ lụy của sự phụ thuộc vào công nghệ
TỪ TỊNH

Sự lỏng lẻo về hiểu biết và những 
mối quan hệ rời rạc
Theo báo cáo Vietnam Digital 
Advertising, trong năm 2019 trung bình 
hằng ngày tại Việt Nam, mỗi người dành 
khoảng 6 tiếng 42 phút - tương đương 
với 1/4 ngày để truy cập Internet trên tất 
cả các thiết bị. 

Các mối quan hệ xã hội và gia đình trở 
nên lỏng lẻo bởi mọi người đang mất dần 
những giao tiếp cần thiết để xây dựng sự 
gắn bó giữa những người thân, cha mẹ, 
con cái. Bạn bè gặp gỡ nhau, nhưng phần 
lớn thời gian ngồi cạnh nhau là để lướt 
Facebook hay Email. Những câu chuyện 
bàn luận tới chủ yếu là những điều xảy ra 
trên mạng xã hội. 

Bởi vì mọi người không dành thời 
gian để lắng nghe nhau một cách thực 
sự, nên nguy cơ đổ vỡ giữa các mối quan 
hệ ngày càng tăng. Cha mẹ ông bà than 
phiền con cháu chỉ dành sự quan tâm 
cho công nghệ, còn con cháu lại đổ lỗi 
người lớn không chịu hiểu mình. 

Mất đi lý tưởng sống vì thế giới ảo
Trong cuốn sách “Thế hệ lầm lì nhất”, 
Mark Bauerlein viết: “Thanh niên ngày 
nay chỉ quan tâm tới bản thân họ”.

Theo một khảo cứu toàn cầu từ 
Trung tâm nghiên cứu Pew, ngày nay 
ít sinh viên đại học đọc sách, và phần 
lớn những người độ tuổi 18-34 ít hiểu 
biết về biến cố hiện thời hơn là thế hệ 
trước. Khảo cứu này thấy rằng trên 
khắp thế giới, phần lớn thanh niên 
chỉ đọc Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat, WeChat và các phương tiện 
xã hội khác. Họ không đọc và học cái gì 
có ý nghĩa, mà chỉ chú tâm tới những 
thứ vô giá trị và không cần thiết.

Hãy lấy ví dụ về Hoàng Chi Phong, 
một thanh niên Hồng Kông, rất am 
hiểu các vấn đề “thời sự” và thậm chí 
là cả lịch sử hay luật pháp. Cậu tham 
gia biểu tình đòi quyền bầu cử công 
bằng cho người Hồng Kông từ năm 17 
tuổi, và được coi là một biểu tượng cho 
phong trào này. 

Một người trẻ bản lĩnh và hiểu biết 
nhiều sẽ biết phân tích và nhận định 
đúng sai, học hỏi cách thức vận hành của 
thế giới hiện tại và tìm ra con đường, mục 
tiêu cho cuộc đời mình. Tất nhiên, bài 
viết này không khuyến khích thanh niên 
hiểu biết để biểu tình như Hoàng Chi 
Phong, nhưng nếu cuộc sống được ví như 
một ván cờ, thì  ít nhất chúng ta cũng nên 
biết mình đang tiến lên vì điều gì và lý 
tưởng chúng ta muốn cống hiến là gì. 

Bỏ qua văn học kinh điển, người 
trẻ tuổi ngày càng viết lách kém
Thế hệ trẻ ngày nay dường như ít ai gây 
dựng được ảnh hưởng văn chương như 
thế hệ cũ. Thế giới thông tin đang ngày 

càng mở, phương thức tiếp cận không 
còn bị hạn chế như trước đây, nhưng 
chúng ta ít thấy những bài viết hay. 

Annie Holmquist khi phân tích một 
bài viết của Tiến sĩ Edwin Lewis trong 
tác phẩm “A First Book in Writing” (Sách 
Luyện viết Cơ bản)- được viết năm 1897 
-  đã nêu lên những lý do tại sao đa phần 
người trẻ tuổi không còn văn hay chữ tốt 
như ngày trước. 

Đầu tiên là việc họ đã không còn thói 
quen đọc các tác phẩm kinh điển vốn có 
nội dung vô cùng phong phú -  đến nỗi 
dù đã trải qua hàng trăm hàng nghìn 
năm, người ta vẫn không ngừng phân 
tích và bình luận nội hàm chất chứa 
trong đó; có thể tác giả đã phải mất hàng 
mấy chục năm mới hoàn thành được 
một bộ sách như vậy. Từ kết cấu câu 
chuyện, các tuyến nhân vật, hình thức 
nghệ thuật, cách biểu đạt, ngôn từ, từ 
vựng… tất cả đan xen nhưng không hề 
rối rắm, và đặc biệt mỗi lần đọc lại chúng 
ta lại có thêm những khám phá mới. 

Bây giờ sách mới rất nhiều, nhưng lại 
thiếu đi những cuốn sách chất lượng, 
ngôn ngữ biểu đạt càng ngày càng đơn 
giản, ít sự trau chuốt về ngôn từ, cách 
xây dựng nội dung và nhân vật thường 
giống nhau. 

“Không có cách nào giúp chúng ta 
nhớ được từ vựng mới, hiểu được ngữ 
điệu vô cùng đa dạng của văn xuôi, biết 
được thế nào là ngữ điệu của một áng 
văn hay bằng cách đọc và thấm thía 
từng trang sách. Khi đọc, sự lên xuống 
của ngữ điệu không chỉ đơn thuần là 
vấn đề giọng nói; đó còn là vấn đề về 
tư duy, suy nghĩ của người đọc, người 
học…”, Tiến sĩ Edwin Lewis viết. 

Điều thứ hai là: thói quen đọc lướt. 
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Các mối 
quan hệ xã 
hội và gia 
đình trở nên 
lỏng lẻo bởi 
mọi người 
đang mất 
dần những 
giao tiếp 
cần thiết để 
xây dựng sự 
gắn bó giữa 
những người 
thân, cha mẹ, 
con cái. 

Sự phát triển công nghệ khiến giới trẻ 
hình thành thói quen đọc lướt, đọc dối. 
Họ thường muốn thâu thập thông tin 
một cách nhanh chóng nên thường chỉ 
chú trọng những phần chính trong tác 
phẩm và thường bỏ qua việc nghiên 
cứu sâu nội dung của tác phẩm đó. Thế 
nhưng nội hàm của một cuốn sách sẽ 
không chỉ qua đôi ba từ mà có thể tóm 
tắt hay cảm nhận được; người đọc phải 
bỏ tâm trí vào để suy nghĩ và thực sự 
tận hưởng những cảm xúc mà chính 
mình trải qua khi đọc tác phẩm. 

Điểm cuối cùng mà bài viết của Tiến 
sĩ Edwin Lewis đề cập đến chính là thói 
quen học thuộc các trích đoạn. 

Ngày nay chúng ta đang quá đề cao 
đến sự sáng tạo và cảm xúc, lại cho rằng 
việc “học thuộc lòng” chỉ là “học vẹt” 
và kìm hãm sự sáng tạo của người trẻ, 
nhưng chúng ta đã quên rằng sáng tạo 
và cảm xúc cũng cần một nền tảng để 
phát triển. Nền tảng đó càng vững chắc, 
có bề dày và chiều sâu thì sự sáng tạo 
của chúng ta lại càng phong phú. 

Công nghệ đã trở thành một phần 
không thể thiếu trong đại đa số người 
dân ở mọi nơi. Nếu đến một quán 
coffee shop không có wifi, hẳn nhiều 
người sẽ rất sốt ruột khi không thể 
kiểm tra email, kiểm tra Facebook hay 
nhắn tin với bạn bè. Những hệ lụy về 
việc quá say mê vào công nghệ đang 
khiến chúng ta mất đi nhiều thứ quý 
giá mà khó có thể lấy lại trong một thời 
gian ngắn. Có lẽ đã đến lúc mọi người 
cần nhìn nhận lại một cách nghiêm 
túc về cách thức sử dụng công nghệ. 
Nó đang làm đời sống chúng ta tiện ích 
hơn hay phụ thuộc hơn? Gắn kết hơn 
hay rời xa hơn?  


