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Tượng đồng hoàng đế La Mã và triết 
gia Khắc kỷ Marcus Aurelius.

Những quy tắc làm nên
một quý ông đích thực

JEFF MINICK 

C
ách đây vài năm, tôi đã 
viết cuốn sách “Movies 
Make the Man: The 
Hollywood Guide to Life, 
Love, and Faith for Young 

Men” (“Điện ảnh làm nên người đàn 
ông: Cẩm nang Hollywood dành cho 
Cuộc sống, Tình Yêu và Niềm tin 
dành cho những chàng trai trẻ”). Tôi 
hy vọng có thể đưa ra một số bộ phim 
với tư cách là người cố vấn cho những 
người đàn ông dưới 30 tuổi, “để truyền 
cảm hứng cho bạn trong hành trình 
tìm kiếm một cuộc sống trọn vẹn, và 
khuyến khích bạn tìm kiếm và rèn 
luyện những đức tính cũng như những 
lý tưởng truyền thống của một người 
đàn ông đích thực.”

Tôi viết cuốn sách này vì một số 
thanh niên mà tôi biết dường như 
không biết gì về ý nghĩa của một người 
đàn ông chân chính.

Sự nhầm lẫn hiện tại của chúng ta
Mặc dù khá nhiều người đàn ông ở 
độ tuổi 20 đã trưởng thành, có trách 
nhiệm với bản thân và những người 
họ yêu thương, và đi trên con đường 
của riêng họ, nhưng cũng có những 

người khác bước vào tuổi trưởng 
thành cảm thấy bối rối về ý nghĩa của 
việc trở thành một người đàn ông, xây 
dựng tổ ấm, và chịu trách nhiệm cá 
nhân tại nơi làm việc hay gia đình. 
Nhiều người trong số họ lớn lên mà 
không có những tấm gương tích cực 
của phái mạnh, chẳng hạn như các 
bậc cha chú, các giáo viên hay huấn 
luyện viên. Họ sống trong các gia 
đình do các bà mẹ đơn thân hoặc đã 
ly hôn làm chủ, và vì thế họ thiếu sự 
đào tạo và dẫn dắt mà những người 
nam cố vấn đó có thể đem lại.

Các yếu tố khác, bên cạnh việc 
thiếu vắng người cha, cũng làm giảm 
sự nam tính của họ. Một cách thường 
xuyên, những phúc lợi xã hội của 
chính phủ đã thế chỗ cho người đàn 
ông trong gia đình. Ngày nay, những 
người tìm cầu sự đối xử đặc biệt theo 
chủng tộc hoặc giới tính, những 
người cảm thấy mình là nạn nhân, 
đều chống lại lý tưởng về nam tính 
là chịu trách nhiệm về cuộc sống và 
hành động của mình. Ngoài ra, các 
ngôi sao nhạc rock, diễn viên và vận 
động viên đã trở thành hình mẫu 
lý tưởng, thay thế cho những tấm 
gương truyền cảm hứng cho giới trẻ 
– như George Washington, Robert 

E. Lee, Booker T. Washington, và 
những người khác – những người đã 
chiến đấu và hy sinh trong một đấu 
trường lớn hơn và có sức ảnh hưởng 
hơn là một sân khấu hoặc một trận 
bóng đá.

Giới trẻ cũng đang trưởng thành 
trong một nền văn hóa bôi nhọ nam tính 
truyền thống, các chương trình truyền 
hình thì thường xuyên coi thường sự 
nam tính và trường học bỏ bê việc dạy 
đạo đức và trang bị cho học sinh của họ 
trước những “cú đấm” của cuộc đời.

Tồi tệ nhất, có lẽ là, những người 
đàn ông trẻ tuổi này không biết rằng 
tất cả những người đàn ông chân 
chính đều có những quy tắc và 
chuẩn mực riêng.

Quy tắc và chuẩn mực
Quy tắc này là tập hợp các nguyên 
tắc của một người đàn ông được hình 
thành từ quá trình nuôi dưỡng, hoàn 
cảnh, học vấn và trải nghiệm của 
anh ta. Chuẩn mực của một người 
đàn ông là tập hợp các quy tắc mà 
anh ta không thể phá vỡ nếu không 
thỏa hiệp với tâm hồn mình. Anh ta 
có thể không thể nói rõ chuẩn mực 
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Ngày nay, làm một 
người đàn ông thật khó 
khăn, để trở thành một 

quý ông còn khó
hơn nhiều. 

PUBLIC DOMAIN

Có một tiền lệ không thể 
phá vỡ trong quan niệm 

phương Tây về ý nghĩa của 
việc trở thành một người 

đàn ông... Chúng ta không 
cần phải sáng tạo ra bản 

lĩnh đàn ông. Chúng ta chỉ 
cần tìm lại nó. 

Waller Newell

Chuẩn mực của một người đàn 
ông là tập hợp các quy tắc mà anh 

ta không thể phá vỡ nếu không 
thỏa hiệp với tâm hồn mình.
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này, nhưng nếu anh ta phá vỡ nó, nếu 
anh ta không thực hành các nguyên 
tắc đó, thì một phần con người anh 
ta sẽ mất đi. Khi có quá nhiều những 
“góc chết”, người đàn ông đầy thương 
tổn này sẽ trở thành một xác sống, 
một hồn ma của chính mình, gia nhập 
hàng ngũ mà T.S. Eliot gọi là “những 
người rỗng tuếch”.

Trong bộ phim “Những chú sư tử thứ 
cấp”, chiến binh già Hub McCann đã có 
một bài phát biểu cho những người đàn 
ông trẻ tuổi. Khi cháu trai tuổi vị thành 
niên của ông, Walter, nói với Hub rằng 
mẹ anh luôn nói dối anh và anh hỏi liệu 
những câu chuyện của Hub về Bắc Phi là 
sự thật hay lại là những lời nói dối, Hub 
đã đưa ra một câu trả lời “đích thực”:

“Đôi khi những điều có thể đúng 
hoặc không đúng lại là những điều một 
người đàn ông cần tin tưởng nhất: rằng 
con người là ‘tính bản thiện’; rằng danh 
dự, lòng dũng cảm và đức hạnh là 
tất cả; rằng quyền lực và tiền 
bạc chẳng có nghĩa lý gì; rằng 
cái thiện luôn chiến thắng 
cái ác. Và ông muốn cháu 
ghi nhớ điều này, rằng 
tình yêu, tình yêu đích 
thực không bao giờ chết. 

Cháu hãy ghi nhớ điều đó, cháu trai 
à! Cháu hãy nhớ rằng. Không quan 
trọng là điều đó có đúng hay không. 
Cháu thấy đấy, một người đàn ông 
nên tin vào những điều đó, vì đó mới 
là những điều đáng để tin tưởng.”

Chuẩn mực này nằm bên trong 
mỗi người đàn ông chân chính như 
thể chúng được khắc trên đá.

Sống theo Chuẩn mực
Vậy những phẩm chất nào tạo nên 
những người đàn ông chân chính?

Hãy nhìn vào cuộc sống, tình yêu 
và đức tin.

Những đức tính của một quý ông 
được thực hành bởi những người 
như người La Mã (chủ nghĩa khắc 
kỷ, dũng sĩ, tinh thần đạo đức tập 
thể), bởi các hiệp sĩ thời Trung Cổ 
(dũng cảm, rộng lượng, bảo vệ những 
người bị áp bức), và thậm chí bởi các 
Hướng đạo sinh (Luật Hướng đạo với 
các nguyên tắc của nó như tình bạn, 
lịch sự, vui vẻ và dũng cảm), bất cứ 
điều gì mà một số người ở thời đại 
chúng ta có thể nghĩ đến, vẫn luôn là 
một phần chuẩn mực của người đàn 
ông chân chính.

Trong cuốn sách “What Is a Man? 
3,000 Years of Wisdom on the Art of 
Manly Virtue” (“Đàn ông là gì? 3,000 
năm trí tuệ về nghệ thuật phẩm giá 
của một quý ông”), giáo sư Waller 
Newell viết: “Có một tiền lệ không bị 
phá vỡ trong quan niệm phương Tây về 
ý nghĩa của việc trở thành một người 
đàn ông. Danh dự được hun đúc bởi 
sự thận trọng, khát vọng được hun 
đúc bởi lòng trắc ẩn đối với những 
người đau khổ và yếu thế, tình yêu được 
kiềm chế bởi sự tế nhị và tôn trọng đối 
với người yêu – từ thời Plato cho đến 
ngày nay, có một kho lưu trữ những 
quan sát, châm ngôn, minh họa và 
xác nhận phong phú về tiêu chuẩn cao 
quý của nhân phẩm. Chúng ta không 
cần phải sáng tạo ra bản lĩnh đàn ông. 
Chúng ta chỉ cần tìm lại nó.”

Giáo sư Newell dành gần 800 trang 
cho chủ đề này. Nếu quý vị muốn có 
một phiên bản ngắn hơn, hãy đọc bài 
thơ “Nếu” của Rudyard Kipling.

Tình yêu đích thực
Lưu ý rằng giáo sư Newell đã nói, 
“Tình yêu được kiềm chế bởi sự tế nhị 
và tôn trọng đối với người yêu.”

Trong một cuộc phỏng vấn với ông 
William Bennett trong “The Book of 

Man”, ông David Gerlernter, người 
đã sống sót sau một cuộc tấn công 

của kẻ sát nhân hàng loạt có biệt 
danh Unabomber và trở thành 

một người ủng hộ trung thành cho 
truyền thống và gia đình, nói: “Phụ nữ 
có bản năng nuôi dưỡng và yêu thương 
trẻ nhỏ; đàn ông không có bản năng 
đó, nhưng thay vào đó họ có thể chăm 
sóc và trân trọng phụ nữ. Đàn ông cần 
biến sự quan tâm đến tình dục của họ 
thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, về 
mặt tình cảm và tinh thần.”

Trong cuốn sách “Movies Make 
the Man” (“Điện ảnh làm nên người 
Đàn ông”), tôi đồng tình với quan 
điểm của ông Gerlernter: một người 
phụ nữ “muốn một người đàn ông 
biết cách cư xử và văn minh, một 
người đàn ông tôn trọng cô ấy, người 
đặt cô ấy lên một giá đỡ – không nhất 
thiết là một giá đỡ quá lớn, nhưng dù 
sao cũng là trên một giá đỡ… Tóm lại, 
cô ấy muốn một người đàn ông vừa 
dịu dàng vừa nam tính”.

Tro cốt và đền thờ
Cái chết đến với mọi người. Cách 
chúng ta đối mặt với cái chết có thể 
phụ thuộc vào cách chúng ta đã sống và 
những gì chúng ta đã tin tưởng.

Trong tác phẩm “Lays of Ancient 
Rome” (“Những vùng đất của La Mã cổ 
đại”) của Thomas Babington Macaulay, 
ông đã viết về Horatius, một người La 
Mã bảo vệ một cây cầu trước sự xâm 
lược của người Etruscan, có thể ứng 
dụng cho chúng ta ngày nay: 

Sau đó chàng trai Horatius dũng 
cảm đã cất tiếng
Anh là đội trưởng canh gác Cánh 
cổng:
‘Gửi tới toàn bộ đàn ông trên trái 
đất này
Cái chết chỉ đến sớm hay muộn
Và làm sao một người đàn ông có 
thể chết đẹp đẽ 
Hơn là đối diện với những điều vặt 
vãnh đầy sợ hãi
Vì tro cốt của cha anh ta 
Và vì ngôi đền của Chúa trong 
anh ta…’

Bất kể đức tin tôn giáo của chúng 
ta là gì, lời cầu nguyện tìm thấy trong 
túi áo của một chiến binh liên minh 
vô danh đã khuất trong cuối cuộc 
nội chiến Hoa Kỳ đã nói với chúng 
ta rằng: sự chịu đựng và vượt qua 
nghịch cảnh là cái rèn của người thợ 
rèn để tạo ra những người đàn ông 
đích thực. 

Tôi cầu xin Chúa cho tôi sức mạnh 
để tôi có thể thành công; thì tôi 
được ban cho yếu mềm, vì vậy tôi 
có thể học cách khiêm tốn.
Tôi cầu xin sức khỏe để tôi có thể 
làm được những điều lớn lao; nên 
tôi đã được ban cho bệnh tật, để có 
thể cố gắng hơn nữa.
Tôi cầu xin sự giàu sang để tôi được 
hạnh phúc; nên tôi đã được ban 
cho sự nghèo khó, để tôi có thể là 
người trí tuệ.
Tôi đã cầu xin quyền lực để tôi có 
thể có được sự ngưỡng mộ của 
người khác; và tôi đã được ban 
cho sự yếu đuối, để tôi có thể cảm 
thấy sự  hiện diện của Chúa.
Tôi cầu xin tất cả mọi thứ, để tôi có 
thể tận hưởng cuộc sống; và tôi đã 
được ban cho một cuộc sống, để 
tôi có thể tận hưởng tất cả mọi thứ.
Tôi không được những thứ mình 
cầu, nhưng tôi đã được mọi thứ 
mình hy vọng.
Trừ bản thân tôi, dường như những 
lời cầu nguyện không thành lời 
của tôi đã được đáp lại.
Tôi, trong số tất cả những người 
đàn ông, là người giàu có nhất.

Kết luận
Rất khó để định nghĩa nam tính là 
gì, nhưng chúng ta có thể làm theo 
lời khuyên của hoàng đế của La Mã 
và triết gia Khắc kỷ Marcus Aurelius, 
tác giả của tác phẩm “Meditation” 
(“Thiền định”) vẫn còn được xuất 
bản cho đến ngày nay. Giống như 
Alexander Đại đế đã chém Gordian 
Knot, vị triết gia và là vị vua này đã đi 
thẳng vào vấn đề cho câu hỏi về đàn 
ông đích thực như sau: 

“Đừng lãng phí thêm thời gian 
tranh cãi về việc một người đàn ông 
chân chính là phải như thế nào. Hãy 
trở  thành một người như thế!”

Các bạn trẻ à, nó đơn giản mà cũng 
phức tạp như vậy đấy!

Ngân Hà biên dịch

Đừng lãng phí thêm 
thời gian tranh cãi 
về việc một người 

đàn ông chân chính 
là phải như thế nào. 
Hãy trở thành một 

người như thế!

Marcus Aurelius

CC BY-SA 4.0

Những quy tắc làm nên 
một quý ông đích thực
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Tượng của Alexander Đại đế.
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Một trong những khía 
cạnh nổi bật của TrueLimb 
là người mua có thể đặt hàng 
mà không cần gặp trực tiếp 
để đo kích cỡ. Unlimited 
Tomorrow sẽ gửi cho khách 
hàng một máy quét 3D dùng 
để đo tay chân của họ. Chỉ 
trong vài tuần, họ sẽ nhận 
được một số bộ phận đúng số 
đo để thử nghiệm trước khi 
đặt sản phẩm cuối.

Đối với những người dùng 
như Natasha Castrejon, ước mơ 
đã trở thành sự thật. Câu chuyện 
của một cô bé 9 tuổi đã nổi bật 
trên website của Unlimited To-
morrow, kể rằng cô bé tìm đến 
TrueLimb để giúp cô theo đuổi 
niềm đam mê với violin và thể 
dục dụng cụ theo phong cách 
Chiến binh Ninja.

“Thật khó tìm được từ ngữ 
có thể diễn tả được cảm xúc 
này” - LaChappelle nói. “Tôi 
đã vô cùng xúc động chứng 
kiến ai đó lần đầu tiên sử dụng 
thiết bị của mình. Phản ứng 
của cha mẹ họ cũng làm tôi rất 
bất ngờ, và chính điều đó đã 
cho tôi động lực mạnh mẽ để 
tiếp tục công việc. Bây giờ, tôi 
đã chứng kiến khoảnh khắc 
đó rất, rất nhiều lần, và tôi vẫn 
không thể ngừng xúc động”.

LaChappelle cho biết, 
nhiều người mất tay hoặc chân 
không dùng chi giả vì các tiện 
ích mang lại còn hạn chế và giá 
thành cao. Do đó điều rất quan 
trọng đối với anh là việc tạo ra 
chi giả có tính năng cao và giá 
thành hợp lý. 

Giá thành của TrueLimb 
là 8,000 USD, chỉ là một phần 
nhỏ so với giá của đa số các sản 
phẩm chi giả khác. Ngoài ra 
TrueLimb còn có chương trình 
giảm nửa giá cho một TrueLimb 
mới khi chi cũ không còn vừa 
vặn nữa (trẻ em lớn lên).

Anh Đặng biên dịch

WIRE SERVICE  

Mười năm trước, 
khi còn ở độ tuổi 
thiếu niên, Easton 
LaChappelle đã 

xem những video trên YouTube 
về cách lắp ráp cánh tay robot 
bằng LEGO trong phòng của 
mình ở Colorado.

Hiện giờ, LaChappelle 
24 tuổi, là nhà sáng lập của 
Unlimited Tomorrow, một 
công ty thiết kế các tay giả giá 
rẻ tạo mẫu bằng công nghệ 3D, 
có thể điều khiển bằng ý niệm.

LaChappelle nói rằng một 
cuộc gặp gỡ tình cờ năm lớp 8 
đã đưa anh đến với con đường 
khởi nghiệp. Tại một hội chợ 
khoa học, anh gặp một cô bé 7 
tuổi, người mang cánh tay giả 
trị giá 80,000 USD mà như anh 
miêu tả là “cổ xưa” và giúp ích 
cho cô bé rất ít.

LaChappelle kể lại với CNN: 
“Tôi đã sững sờ khi biết giá 
tiền, đặc biệt khi nhận ra rằng 
trong thời gian rất ngắn, cánh 
tay giả đó sẽ không còn vừa với 
cô nữa, vì cô bé đang lớn”.

“Tôi không thể tin rằng đó là 
sản phẩm tốt nhất cô bé có thể 
có, và khi đó tôi quyết định tìm 
cách tạo ra một sản phẩm có thể 
đem lại sự tiện lợi cho các hoạt 
động cần thiết”.

Anh cho biết, “Một cánh 
tay giả phải có khả năng giúp 
một người hoàn thành các 
công việc hàng ngày, như ăn 
uống bằng muỗng nĩa hay thắt 
dây giày". Anh nói thêm rằng 
nó còn phải đem đến “giá trị 
tinh thần” nữa, ý nói đến tầm 
quan trọng về mặt thẩm mỹ 
của thiết bị.

Không lâu sau đó, sự quan 
tâm của LaChappelle dành 
cho robot và chân tay giả 
chuyển từ sở thích thành đam 
mê, và cuối cùng là sứ mệnh.

Trong thời trung học, anh 

tìm tòi học hỏi tất cả những gì 
có thể về công nghệ, và anh đã 
thiết kế một cánh tay robot giả 
ở tuổi 17. Sản phẩm này đã đưa 
anh đến Hội chợ khoa học của 
Tòa Bạch Ốc. 

Unlimited Tomorrow
Sau khi tốt nghiệp trung học, 
LaChappelle quá bận rộn với 
sứ mệnh của mình nên không 
ghi danh vào đại học. Thay vào 
đó, anh cho ra mắt Unlimited 
Tomorrow –  nơi anh phát triển 
sản phẩm chủ lực là TrueLimb 
(Tứ chi thật). 

Một cánh tay giả, trông và 
sờ y như thật, sử dụng cảm 
biến để đọc các cơ ở độ phân 
giải cao và có thể điều khiển 
được bằng ý niệm.

“Thiết bị của chúng tôi được 
điều khiển bằng cách sử dụng 
các cơ của các tay chân còn 

lại. Một số bộ phận của chúng 
tôi có thể có hơn 20 cảm biến 
cơ bên trong. Hệ điều khiển 
được xây dựng quanh bộ não là 
bộ xử lý chính thay vì cố gắng 
mô phỏng và tạo các giả định” 
-  LaChappelle cho biết. 

“Sau khi luyện tập đầy đủ, 
bạn bắt đầu tập trung vào 
chuyển động của cánh tay 
thay vì chuyển động của các 
cơ… chúng tôi giải mã ý định 
của người dùng và chuyển các 
mã đó thành sự vận động của 
bàn tay”.

Tứ chi robot được thiết kế 
phù hợp với hình dáng, kích 
thước hay màu da của người 
dùng. Phần chi này tạo cảm 
giác như da, các ngón tay có 
thể co lại như bàn tay của con 
người. Nó thậm chí còn có các 
đường gân, nếp nhăn, và móng 
tay có thể được sơn.

Doanh nhân trẻ sáng tạo tay chân giả
điều khiển bằng trí não

ALL PHOTOS COURTESY OF UNLIMITED TOMORROW

Easton LaChappelle là nhà sáng lập của Unlimited Tomorrow, một công ty thiết kế các chi giả đo 3D chi phí thấp, có thể hoạt động bằng ý niệm. 

Natasha Castrejon, 9 tuổi, sử dụng TrueLimb để 
giúp cô trong các hoạt động.

CHANHKIEN.ORG

Ba mươi năm trước đây tại thủ đô 
Washington, D.C., vợ của một nhà 
doanh nhân đã làm rơi chiếc giỏ 
xách của cô ấy tại bệnh viện trong 
một đêm mùa đông. Nhà doanh 
nhân này rất lo lắng và quay lại bệnh 
viện để tìm ngay trong đêm đó, bởi vì 
trong chiếc giỏ xách không chỉ chứa 
$100,000 mà còn có cả các tài liệu 
tiếp thị rất quan trọng.

Khi người doanh nhân vội vã tới 
bệnh viện, ông ta nhìn thấy một cô 
gái nhỏ nhắn nằm ngay dưới chân 
bức tường hành lang, đang run lên 
vì lạnh, và trong tay cô gái đó có 
chiếc giỏ xách mà vợ ông đã bị mất.

Cô gái tên là Hiada, cô tới bệnh 
viện để đưa người mẹ đang bị ốm 
tới khám bác sĩ. Người mẹ và cô con 
gái dựa vào nhau để sống; họ rất 
nghèo; họ bán mọi thứ đáng giá và 
gom góp chỉ vừa đủ số tiền để nhập 
viện và ở bệnh viện trong một đêm. 
Không có tiền, họ sẽ không được ở 
trong bệnh viện vào ngày tiếp theo.

Đêm đó, Hiada đã bị bỏ lại bơ 
vơ trong hành lang của bệnh viện. 
Cô ấy cầu nguyện xin Chúa nhân 
từ cứu giúp và hy vọng sẽ gặp được 
một quý nhân nào đó sẽ cứu giúp 
được mẹ cô. Đột nhiên, một người 
phụ nữ đi từ trên hành lang xuống 
và đã đánh rơi chiếc giỏ xách mà 
không biết; bà vội vã đi qua; có lẽ 
bà ấy đang phải mang một thứ gì đó 
trên tay. Là người duy nhất ở hành 

lang lúc đó, Hiada đã tới và nhặt 
chiếc giỏ xách lên. Khi cô chạy tới 
sau cánh cửa nơi người đàn bà kia 
vừa mất hút, thì bà ấy đã ở trên ô tô.

Hiada quay trở lại phòng bệnh 
viện. Khi mở chiếc giỏ xách ra, cả 
hai mẹ con đều choáng váng vì số 
tiền quá lớn. Họ ngay lập tức nghĩ 
rằng số tiền kia sẽ có thể giúp mẹ cô 
ấy chữa bệnh. Tuy nhiên, người mẹ 
đã nói với Hiada trở lại hành lang và 
đợi người đánh rơi kia quay lại.

Bất chấp mọi nỗ lực giúp đỡ cứu 
chữa của nhà doanh nhân, mẹ của 
Hiada đã ra đi và để người con gái 
nhỏ ở lại một mình. Sau đó, nhà 
doanh nhân đã giúp đỡ cô con gái 
nhỏ bé kia, người đã mất đi cả gia 
đình. Người mẹ và cô con gái không 
chỉ giúp người doanh nhân lấy lại 
$100,000, mà quan trọng hơn, là 
những tài liệu tiếp thị đã giúp nhà 
doanh nhân về sau thành công hơn 
bao giờ hết và trở thành một nhà 
triệu phú chỉ sau đó không lâu.

Sau khi tốt nghiệp đại học với sự 
giúp đỡ của nhà doanh nhân, Hiada 
đã trợ giúp quản lý việc kinh doanh 
của nhà triệu phú. Mặc dù nhà triệu 
phú không bao giờ bổ nhiệm cô vào 
một vị trí nào thực sự, nhưng trải 
qua rất nhiều thời gian thử thách 
và học tập, những kinh nghiệm 
thông thái của nhà triệu phú đã ảnh 
hưởng tới cô, giúp cô trở thành một 
nữ doanh nhân thực sự.

Vào những năm sau này, ông đã 
tham vấn Hiada rất nhiều ý kiến để 

giải quyết cho rất nhiều vấn đề gặp 
phải. Khi mà ông sắp xa rời thế giới, 
ông đã để lại những dòng đầy từ bi:

“Trước khi biết Hiada và mẹ 
cô ấy, tôi đã thực sự mất hết tiền, 
nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ 
và cô con gái –  người đã tìm thấy 
một số tiền rất lớn của tôi khi mà họ 
đang trong cảnh bệnh tật và nghèo 
đói nhưng vẫn không màng tới số 
tiền của tôi –  tôi nhận ra rằng họ 
mới là những người giàu nhất. Họ 
đã giữ được những tiêu chuẩn đạo 
đức cao nhất của con người mà 
một doanh nhân như tôi còn thiếu. 
Tiền của tôi có được phần lớn là do 
những trò tiểu xảo và tranh giành 
với người khác. Đó là những người 
làm tôi hiểu được tài sản quan trọng 
nhất trong cuộc đời là giá trị đạo 
đức. Tôi cứu giúp Hiada không chỉ 
vì trả ơn hay vì sự cảm thông, mà là 
vì tôi thấy cô ấy như một hình mẫu 
chuẩn mực của một con người.

Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ 
luôn nhớ rằng tại bất kỳ thời điểm 
nào cái gì tôi nên làm, cái gì không; 

tôi nên kiếm tiền thế nào; tôi không 
nên kiếm thế nào. Đó là lý do cơ 
bản cho sự thịnh vượng trong kinh 
doanh của tôi sau này và khi tôi 
đã trở thành triệu phú. Sau khi 
tôi chết, hàng triệu đô la của tôi sẽ 
giao lại hết cho Hiada thừa kế. Đó 
không chỉ là để tặng mà nó sẽ mang 
lại thành công hơn và thịnh vượng 
hơn cho việc kinh doanh sau này. 
Tôi tin chắc rằng người con trai 
thông minh của tôi sẽ hiểu được 
những suy nghĩ của cha mình.”

Khi người con trai của nhà triệu 
phú đi du học trở về, anh đã đọc rất 
kỹ bức thư của cha và ngay lập tức 
ký các giấy tờ chuyển nhượng mà 
không một chút đắn đo gì: “Tôi đồng 
ý để Hiada thừa kế toàn bộ tài sản 
của cha tôi. Tôi chỉ có một đề nghị 
rằng Hiada sẽ trở thành vợ của tôi.”

Sau khi đọc xong và nhìn thấy 
chữ ký của người con trai nhà triệu 
phú, Hiada đã nghĩ rất nhanh và đã 
ký vào: “Tôi xin nhận mọi tài sản 
thừa kế từ thế hệ trước, bao gồm cả 
người con trai của ông.”

Di chúc
của nhà triệu phú

SHUTTERSTOCK
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LỤC VĂN  

Nhạc Phi là vị đại thần danh tướng, nhưng cuộc 
sống của ông vẫn luôn giản dị tiết kiệm; đồng 
thời ông cũng yêu cầu con trai mình chỉ mặc áo 
vải bố, không mặc áo lụa, mỗi bữa cơm nhiều 
nhất chỉ có một món thịt, ngày thường không 
được uống rượu. Ngoài lúc đọc sách luyện võ, 
còn phải làm ruộng canh tác, trồng lương thực, 
hái rau, tưới nước, v.v.

Nhạc Vân từ nhỏ đi theo cha Nhạc Phi lên 
chiến trường vào sinh ra tử, Nhạc Phi yêu cầu 
đối với con mình vô cùng nghiêm khắc. Có 
một lần trong khi huấn luyện quân sự, Nhạc 
Vân cưỡi ngựa lao xuống dốc, không cẩn thận 
bị trượt ngã, ngã xuống từ trên yên ngựa. Nhạc 
Phi trách mắng: “Nếu như có quân địch đuổi 
theo phía sau, thì như vậy sao được!” đồng thời 
chiểu theo quân pháp mà phạt Nhạc Vân một 
trận. Chúng binh sĩ nhìn thấy việc này, nhận 
được bài giáo huấn sâu sắc. Từ đó về sau, mọi 
người đều luyện tập nghiêm túc hơn. 

Mỗi khi đối đầu với quân địch, Nhạc Phi 
luôn mệnh lệnh cho Nhạc Vân đi đánh trận 
đầu. Sự huấn luyện nghiêm khắc của cha 
cùng với ma luyện trên chiến trận, đã tạo cho 
Nhạc Vân bản lĩnh vững chắc. Tay Nhạc Vân 
cầm một chiếc búa sắt lớn nặng 40 cân, xông 
pha chiến trường không gì cản nổi, đánh đâu 
thắng đó, bất khả chiến bại.

Trong trận Tô Châu năm 1134 SCN, Nhạc 
Vân mười sáu tuổi, phi nhanh như mũi tên đầu 
tiên nhắm bắn vào kẻ địch, trảm tướng đoạt ải, 
lập chiến công chém đầu tướng quân địch. Xét 
thấy công lao trước đó, các tướng sĩ liên tục cầu 
xin công lao cho Nhạc Vân; hoàng đế Cao Tông 
cũng muốn ghi nhớ công lao của Nhạc Vân. 
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Nhạc 
Phi vì con trai mà báo cáo công lao lên trên.

Sau chiến thắng trong trận Yển Thành năm 
1140, Nhạc Vân vâng lệnh cha, dẫn theo 800 
khinh kỵ binh phi nhanh đến Dĩnh Xương, 
tiêu diệt đội quân đang vây hãm thành của 
Kim Ngột Thuật. Nhạc Vân vung búa múa 
kiếm đoạt mệnh mấy tướng trong quân địch, 
bản thân bị thương hơn trăm chỗ.

Nhạc Vân liên tiếp giành được những 

TRÍ HUỆ CỔ NHÂN
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4 bí quyết dạy con cách cư xử

Nhạc Phi dạy con 
tận trung báo quốc, 
chối từ vinh hoa 

EMMA FREIRE  

Hầu hết các bậc cha mẹ đều đồng 
ý rằng việc dạy con trẻ biết 
cách cư xử là một phần thiết 
yếu trong giáo dục gia đình. 

Công chúa Hy Lạp Marie-Chantal đã viết 
trong cuốn sách “Cung cách ứng xử bắt 
đầu từ buổi điểm tâm: Phép xã giao hiện 
đại cho các gia đình” như sau: “Chúng 
ta đều muốn con cái của mình biết cách 
quan tâm tới người khác khi bước ra thế 
giới bên ngoài – để lớn lên có thể trở thành 
những cá nhân được tôn trọng”.

Mỗi bậc cha mẹ đều có các tiêu chuẩn 
khác nhau: một số thì tập trung vào dạy trẻ 
nói “vui lòng" và “cảm ơn"; một số khác thì 
nhấn mạnh việc chào hỏi những người lạ 
một cách lịch sự; còn một số khác thì xem 
cách thể hiện thái độ trên bàn ăn là điều 
cần thiết. Nhưng dù có định nghĩa “lễ 
phép lịch sự” thế nào đi nữa, thì các bậc 
cha mẹ luôn xem việc dạy con cái hành xử 
đúng mực là ưu tiên hàng đầu. 

Sau đây là bốn bí quyết đã đem lại kết 
quả tốt cho gia đình của tôi: 

1. Chuẩn bị trước cho trẻ
Trẻ em có thể thực hành ứng xử tốt hơn 
nếu chúng biết bạn mong đợi điều gì ở 
chúng. Lấy ví dụ, nếu chúng tôi chuẩn bị 
gặp bà Smith, tôi sẽ ngồi xuống trước với 
các con rằng, “Chúng ta sắp tới nhà của 
bà Smith. Khi tới nơi, các con nên bắt tay 
bà và nói: ‘Xin chào bà Smith. Tên con là 
David’”. Thậm chí tôi có thể thực hành 
trước với chúng.

Nếu không thì khi chúng tôi tới nơi, 
chúng có thể bắt đầu ngượng ngùng và 
không giới thiệu bản thân.

2. Hãy làm tấm gương sáng cho 
con mọi lúc
Mỗi phụ huynh đều biết rằng họ cần làm 
gương cho con mình, cũng có nghĩa là các 
cách cư xử này phải được lặp lại mọi nơi 
mọi lúc. Nếu tôi đã dặn con tôi phải hành 
xử theo cách nào đó, thì chính tôi cũng phải 
luôn nhắc nhở mình cư xử theo cách đó. 

Sinh hoạt trong gia đình thường rất 
thoải mái, không quy cách. Tôi có thể nhờ 
chồng mình làm điều gì mà không cần nói 
“vui lòng”, và anh ấy cũng sẽ không cảm 
thấy điều ấy là bất lịch sự. Nhưng tôi vẫn cố 
gắng hết sức để trở nên lịch sự và cư xử tốt 
trong nhà. Bọn trẻ luôn quan sát điều đó.

3. Đưa ra nhận xét khích lệ
Đưa ra những lời khích lệ cổ vũ luôn 
là một phương pháp nuôi dạy trẻ tuyệt 
vời, đặc biệt là khi dạy cách cư xử. Tôi 
cố gắng hết sức để nhận biết khi nào 
con tôi đang cư xử lịch sự lễ phép, và 
sau đó tôi khen ngợi chúng. Điều đó sẽ 
khuyến khích chúng tiếp tục xây dựng 
thói quen tốt đó.

Khi chúng hành xử không đúng mực, 
tôi sẽ thường chỉ ra ngắn gọn hoặc là cho 
qua, tùy trường hợp.

4. Tương phản lại hình mẫu lý 
tưởng của chúng
Lấy các hình tượng bên ngoài cũng là 
một cách tốt để dạy dỗ cách hành xử, vì 
họ có thể tạo ra nhiều ấn tượng cho trẻ 
con hơn những lời nhắc nhở liên tục của 
bố mẹ. Con gái 5 tuổi của tôi yêu thích 
những nàng công chúa. Nếu con gái tôi 
nói “gớm quá” về thức ăn trên bàn, tôi 
sẽ kể về một nàng công chúa xinh đẹp 
sống trong cung điện. Nàng công chúa ấy 
không bao giờ nói “gớm quá" về bữa ăn 
của nàng ấy.

Dạy dỗ uốn nắn thái độ cư xử cho con 
cái là một cuộc đua đường dài chứ không 
phải là một cuộc chạy nước rút, và nó kéo 
dài trong suốt thời thơ ấu. Các bậc cha mẹ 
không nên buồn bực khi thấy con mình 
không tiến bộ một thời gian. Cứ tiếp tục 
kiên trì dạy bảo, và cuối cùng thì bọn trẻ 
sẽ thấm nhuần. 

Còn bạn, bí quyết gì đã giúp bạn 
thành công trong việc dạy con trẻ hành 
xử đúng mực?

Emma Freire là một nhà văn sinh sống ở 
Sao Paulo. Bà cũng đã được xuất bản trong 
The Federalist và The American Conserv-
ative. Bài báo này được xuất bản gốc trên 
Intellectual Takeout.

Anh Đặng biên dịch

Trẻ con thích 
bắt chước cha mẹ 
của chúng, càng
là lý do để người
lớn thể hiện cách 

cư xử tốt.

PUBLIC DOMAIN

Tranh vẽ danh tướng Nhạc Phi.

chiến thắng vang dội, với công lao thành 
tích nổi bật. Tuy nhiên, Nhạc Phi kiên quyết 
không cho Nhạc Vân thỉnh công thăng quan. 
Còn các tướng lĩnh khác đều nhận được 
phong thưởng. Khi triều đình muốn thăng 
chức cho Nhạc Vân, Nhạc Phi kiên quyết từ 
chối và nói: “Phục vụ cho đất nước, là phận 
sự của cha con chúng tôi. Nếu như nhận lệnh 
phong thưởng như vậy, Nhạc Vân có thể vì 
lập được chiến công mà dương dương tự đắc, 
đắc chí tự mãn, thì ta cũng sẽ khó mà dẫn dắt 
quân sĩ lãnh đạo tướng lĩnh; điều này thực 
sự là có hại cho đất nước”. Văn võ khắp triều 
biết được việc này, đều vô cùng cảm động 
trước gia giáo nghiêm khắc có trách nhiệm 
với con cái của Nhạc Phi.

Nhạc Phi và Nhạc Vân, cha con hai đời anh 
hùng. Đáng buồn là khi đó triều đại Nam Tống 
đã đến ngày vì tư lợi mà suy bại, nên chí hướng 
của tráng sĩ cũng khó mà được đền đáp. Vào 
năm 1142, hai cha con đều bị gian thần Tần Cối 
giết hại trong ngục tại đình Phong Ba, khi đó 
Nhạc Phi ba mươi chín tuổi, và Nhạc Vân hai 
mươi hai tuổi.

Các chuyên gia gợi ý
8 cách giúp con trẻ 
tự học tại nhà 

JASMINE 

1. Không gian học tập: chọn không 
gian học có sự tập trung
“Nhà” là một môi trường thoải mái và 
thư giãn cho trẻ em. Đồ chơi, truyện 
tranh, máy chơi game, tivi, máy tính 
và những cám dỗ khác làm trẻ mất tập 
trung. Cha mẹ có thể thiết lập một không 
gian yên tĩnh cho việc học tập của trẻ. 
Có thể là một bàn học hoặc một góc cố 
định nào đó được dọn dẹp gọn gàng, loại 
bỏ các vật dụng giải trí; tạo môi trường 
giống như trong lớp học, ví dụ như trẻ 
nhỏ có thể tiếp cận các dụng cụ học tập 
(như tài liệu tham khảo, sách, vở, bút, 
v.v. cũng có thể chuẩn bị cùng với một 
ly nước). Việc học ở nhà hàng ngày cần 
một không gian học tập cố định để hình 
thành thói quen “ngồi đây là học”. Bằng 
cách này, trẻ sẽ có tâm thái học tập trong 
một thời gian ngắn mà không bị phân 
tâm bởi những thứ khác. 

2. Thói quen hàng ngày: thiết lập 
một lịch trình hàng ngày
Sinh hoạt có quy tắc và ổn định sẽ mang 
lại sự an tâm và thoải mái cho trẻ nhỏ. 
Cha mẹ có thể lên kế hoạch đầy đủ về 
thời gian biểu và thời gian học tập cố 
định cho con cái. Điều này sẽ giúp trẻ 
tìm thấy trật tự trong cuộc sống bận 
rộn. Việc lập thời gian biểu là để trau 
dồi khả năng kỷ luật của trẻ; nếu trẻ có 
bất kỳ phản kháng nào thì cha mẹ nên 
thảo luận và điều chỉnh để phù hợp với 
không gian của trẻ; không hoàn toàn 
cứng nhắc tuân theo theo thời gian 
biểu; sự linh hoạt phù hợp có thể làm 
cha mẹ và trẻ thấy hài lòng.

Đề xuất lịch làm việc:

• Đặt mục tiêu chính
Trong trường học thường tổ chức các kỳ 
thi hay báo cáo nhằm kiểm tra hiệu quả 
và mục tiêu học tập của học sinh. Năm 
1954, Ông Peter Drucker, bậc thầy về 
quản lý đã đề nghị phương cách đặt ra 
các mục tiêu (SMART) như sau:

– Specific: Rõ ràng
– Measurable: Có thể đo lường và định 
lượng được
– Attainable: Có thể đạt được
– Relevant: Thích hợp
– Time-based: Có thời gian rõ ràng
Điều quan trọng là không nên đặt mục 

tiêu quá lớn. Các mục tiêu ngắn hạn và sự 
tiến bộ từng bước có thể khuyến khích trẻ 
em học tập, và giúp trẻ có động lực để tiến 
lên từ cảm giác hoàn thành.

• Để trẻ lên kế hoạch về trình tự
Với trẻ em, việc học cách chịu trách 
nhiệm có ý nghĩa hơn học cách vâng 
lời. Sự ép buộc sẽ chỉ mang lại áp lực; vì 
vậy khi cùng con lên kế hoạch thời gian 
biểu, hãy để trẻ tự quyết định thứ tự học 
tập, khiến trẻ có ý thức hơn về nhiệm 
vụ hoàn thành việc học của mình. Phụ 
huynh chỉ cần nhắc nhở, gợi ý rằng các 

Nếu trẻ nhỏ không 
học cách tôn trọng 
người khác ở tuổi vị 
thành niên, thì khi 
lớn sẽ càng khó hơn 
nhiều để học lại các 
bài học này.

môn học đòi hỏi tư duy linh hoạt, tự 
lập nên học vào buổi sáng lúc đầu óc 
tỉnh táo; buổi chiều nên học các môn 
tương tác như năng khiếu, hoặc liên 
hệ với giáo viên và bạn học để trả lời 
câu hỏi học buổi sáng.

• Nghỉ ngơi để đi con đường 
dài hơn

Bác sĩ tâm thần người Hoa Kỳ - Puri, 
đề cập một bài báo do Tiến sĩ Colette 
A. Poole-Boykin đăng trên phương tiện 
truyền thông trực tuyến GMA vào tháng 
5 đã chỉ ra rằng lấy số tuổi của một đứa 
trẻ nhân với 2 đến 5 phút là thời gian 
đứa trẻ có thể liên tục tập trung. Theo 
tuyên bố này, trẻ 10 tuổi có thể tập trung 
liên tục trong khoảng 20–50 phút. Cần 
có kế hoạch nghỉ ngơi phù hợp; học 
trong tình trạng không được nghỉ ngơi 
đầy đủ chỉ đem lại một nửa kết quả, hao 
tổn sức lực mà còn khiến trẻ chống đối 
việc học.

Nếu trẻ biết chính xác khi nào mình 
có thể nghỉ ngơi, chúng sẽ có động lực 
hơn để ngồi vào bàn và hoàn thành việc 
chúng nên hoàn thành. Do đó, thay vì 
nói với trẻ “đi học đi”, tốt hơn là bạn nên 
nói với trẻ theo cách khác, “Con có thể 
nghỉ 10 phút nếu con làm toán 40 phút.”

3. Tập thể dục liên tục: duy trì
sức khỏe cũng có thể tăng hiệu 
quả học tập
Nhiều nghiên cứu của Hoa Kỳ đã chỉ 
ra rằng tập thể dục tạo ra ba chất dẫn 
truyền thần kinh: dopamine (chất tạo 
tâm trạng tích cực), serotonin (cải thiện 
trí nhớ) và norepinephrine (cải thiện sự 
tập trung), giúp ích rất nhiều cho hiệu 
quả học tập. Đặc biệt, cha mẹ có thể lên 
kế hoạch tập thể dục trong thời gian 
biểu, hoặc khuyến khích con cái đi dạo, 
chạy bộ, hoặc thậm chí chơi bóng với 
con trong thời gian nghỉ ngơi. Nếu thời 
gian eo hẹp, bạn có thể đạt được hiệu 
quả tương tự bằng cách chơi bật nhảy 
hoặc nhảy dây tại nhà cùng con.

4. Liên hệ thực tế: thoát khỏi sách 
giáo khoa
Việc học đôi khi có vẻ nhàm chán trên 
lý thuyết, nhưng nếu biết kết hợp và 
áp dụng vào thực tế cuộc sống, thì nó 
không chỉ giúp trẻ tăng hứng thú học 
tập mà còn giúp trẻ đào sâu và mở rộng 
trí nhớ và hiểu biết. Đối với các môn 
học như lịch sử, địa lý, phụ huynh có 
thể đưa con đi tham quan thực tế các 
danh lam thắng cảnh hoặc xem các 
kênh địa lý thế giới; các môn học liên 
quan đến khoa học thường có thể được 
chứng minh trong cuộc sống như phản 
ứng điện từ, quy luật thay đổi của mặt 
trăng; Môn học ngữ văn có thể thay 
sách giáo khoa bằng tiểu thuyết kinh 
điển, thơ và văn xuôi, hoặc xem phim 
tài liệu của các danh nhân văn học, v.v. 
Hãy để việc học trở thành một phần 
của cuộc sống hàng ngày, và nó cũng 
có thể trở thành niềm vui cho cả cha 
mẹ lẫn con cái.

5. Hệ thống khen thưởng:
xây dựng lòng tự tin và cảm giác 
hoàn thành
Nhiều giáo viên sẽ thực hiện một 
hệ thống khen thưởng trong lớp, và 
phụ huynh cũng có thể làm như vậy; 
chẳng hạn như làm bài tập, làm việc 
nhà, hạnh kiểm tốt trong ngày, v.v. có 
thể được một điểm, và mười điểm có 

thể đổi lấy phần thưởng. Điều quan 
trọng nhất là phải biết trẻ muốn phần 
thưởng gì và món quà gì sẽ thúc đẩy 
trẻ. Những đứa trẻ khác nhau có sở 
thích khác nhau, vì vậy bạn có thể để 
chúng quyết định loại phần thưởng 
nào chúng muốn; chẳng hạn như xem 
một bộ phim sau bữa ăn, đến cửa hàng 
tạp hóa để mua một túi bánh quy, v.v. 
Cố gắng không thưởng cho trẻ bằng 
những thứ hữu hình mua được và 
đừng để trẻ quen với việc thỏa mãn 
bản thân bằng những thứ vật chất.

6. Việc sử dụng các sản phẩm 3C: 
vừa phải nhưng cân bằng
- 3C (máy vi tính, phương tiện liên lạc, 
và sản phẩm điện tử gia dụng)

Sống trong thế hệ 3C, giải trí hàng 
ngày của trẻ em hầu như đều có được 
từ điện thoại di động, máy tính bảng, 
máy vi tính. Học viện Nhi khoa Hoa 
Kỳ (AAP) khuyến cáo các bậc cha mẹ 
nên chủ động chọn các trò chơi di động 
hoặc các ứng dụng khác có chất lượng 
cao và an toàn cho con em mình, tránh 
để trẻ tìm kiếm hoặc tải game từ các 
trang web không rõ nguồn gốc. Ngoài 
ra, bạn cũng có thể cùng con sử dụng 
các sản phẩm của 3C như xem album 
cùng nhau, một mặt giúp cha mẹ và 
con cái vui chơi, mặt khác giúp trẻ rèn 
luyện khả năng phân biệt ưu nhược 
điểm của thông tin Internet. Ngày nay, 
khi dịch bệnh nghiêm trọng, trẻ em có 
thể giao tiếp với các bạn cùng lớp và 
giáo viên trong trường thông qua phần 
mềm xã hội; điều này có thể giảm bớt 
sự cô đơn và cũng là một trong những 
cách quan trọng để trẻ em duy trì sức 
khỏe thể chất và tinh thần.

 7. Giữ liên lạc với giáo viên
Mặc dù con học trực tuyến ở nhà nhưng 
không phải phụ huynh hoàn toàn đơn 
độc mà có thể liên hệ với giáo viên 
nhiều hơn, tìm hiểu tình hình học của 
con ở trường thông qua giáo viên để 
điều chỉnh thời gian biểu ở nhà. Và nếu 
gặp bất cứ vướng mắc nào trong quá 
trình giảng dạy, bạn cũng nên liên hệ 
với giáo viên bất cứ lúc nào để đạt kết 
quả tốt nhất khi học tại nhà.

8. Cảm xúc và thái độ của cha mẹ
Trẻ có thể không hiểu được lời nói 
hoặc ý kiến, nhưng cảm nhận được 
cảm xúc là một khả năng bẩm sinh. 
Thái độ của cha mẹ rất quan trọng đối 
với trẻ. Những lời động viên đơn giản 
có thể khiến trẻ cảm thấy vui; ngược 
lại, cau mày, những tiếng thở dài ngắt 
quãng, hoặc thiếu kiên nhẫn sẽ khiến 
trẻ cảm thấy tồi tệ. Do dịch bệnh, các 
thành viên trong gia đ ình dành thời 
gian cho nhau lâu hơn trước đây, vai 
trò “giám sát” cũng sẽ tạo ra sự đối lập 
vô hình giữa cha mẹ và con cái. Cha 
mẹ nên làm chủ cảm xúc của mình 
cẩn thận hơn, dành vài chục giây, hít 
thở sâu khi nhận ra rằng mình sắp nổi 
giận, và nghĩ về mục đích mà mình 
muốn đạt được. Nếu trẻ chống lại việc 
học, hãy bình tĩnh và trao đổi với trẻ 
để hiểu tại sao trẻ chống lại; hoặc để 
trẻ làm việc khác trước và đối xử với 
trẻ một cách kiên nhẫn. Chỉ cần cha 
mẹ làm chủ được cảm xúc của mình 
thì nhất định sẽ tạo ra được kết quả 
đôi bên cùng có lợi.

Thủy Châu biên dịch

ALL PHOTOS FROM FOTOLIA

Trẻ em học tập chăm chỉ, phần thưởng có thể 
tạo sự tự tin và cảm giác được tôn vinh.

Cha mẹ cần học hỏi cách ứng phó với những 
vấn đề sức khỏe tâm lý của con trẻ, để kịp 
dạy con trẻ cách ứng phó với áp lực học tập 
cực đoan.

Nếu trẻ biết chính xác khi nào mình có thể nghỉ ngơi, chúng sẽ có động lực hơn để ngồi vào bàn và hoàn thành việc chúng 
nên hoàn thành. 

Không gian học 
tập cố định, dù 
là bàn học, thì 

khi ngồi xuống 
cần chuẩn bị tâm 

lý để đọc sách.
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ĐỒNG HÂN 

M
ột số tộc người thiểu số ở 
Trung Nguyên xưa, thiếu 
nữ trước khi kết hôn, gia 
đình nhà gái sẽ làm cho 
cô một căn nhà nhỏ, dành 

riêng để hướng dẫn cô một số tri thức cần 
thiết trước khi về làm dâu nhà chồng. Ở 
Nhật Bản thì có trường học dành cho cô 
dâu, chuyên dạy các cô gái trước khi kết 
hôn cần làm thế nào để trở thành một 
người vợ tốt.

Nói về hạnh phúc của người phụ nữ, 
trước tiên nói về chữ Hiếu. Dù là một thiếu 
nữ hay một người phụ nữ đã lập gia đình, thì 
trước hết họ là một người con. Nếu biết làm 
một người con như thế nào, thì sẽ biết cách 
làm một người vợ và làm một người mẹ.

Thế nào là “Hiếu”
Là một người con, đặc biệt là con gái thì 
trước tiên cần phải làm được Hiếu. Chữ 
Hiếu (孝), phía trên được tạo thành bởi nửa 
chữ Lão (老) - người già, giống như Trời 
trông coi bảo hộ cho con cái, phía dưới là 
chữ Tử (子) - con cái, là con cháu thì cần 
tôn kính người già, người lớn tuổi ở trên. 
Như vậy con cái cần thực sự đặt người già, 
người có tuổi, cha mẹ lên trên để hiếu kính, 
hiếu thuận.

Thế nào là “Kính”
Chữ Kính này cũng không đơn giản. Khổng 
Tử nói một câu như thế này: “Chó ngựa 
cũng có thể nuôi dưỡng, không kính thì lấy 
gì phân biệt đây.”

Đó chính là nói ở nhà nuôi mèo, nuôi 
chó, chúng ta phải cho nó ăn no, cũng 
không thể để cho nó bị rét, có người còn cho 
nó mặc áo. Thế thì chúng ta đối xử với cha 
mẹ mình, có phải để cha mẹ ăn no, không 
bị lạnh là được rồi phải không? Không thể 
được. Vì vậy cần phải tôn kính, thực sự đặt 
cha mẹ lên trên.

Có cô gái ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ với 
với bạn trai và với người khác. Nhưng khi 
nói chuyện điện thoại với mẹ là gắt gỏng 
bực tức. Hoặc cha mẹ có nói vài câu thì 
không chịu được, còn nói sẵng: “Mẹ lắm 
chuyện thế này làm gì!”

Cổ ngữ có câu “Tương kính như tân” 
- Luôn kính trọng lẫn nhau như thuở ban 
đầu. Giống như quy luật trọng khách, đối 

với cha mẹ mình lúc nào cũng cần tôn 
kính quý trọng như với khách.

Thế nào là “Thuận”
Ngày nay nói về hiếu thuận thì đa số chỉ 
còn biết đến Hiếu mà không biết đến 
Thuận. Thuận ý nghĩa là thuận theo, tức 
là cha mẹ nói gì thì mình làm nấy; đó 
mới gọi là thuận theo. Do đó trong “Đệ 
tử quy” (Phép tắc người con) có dạy:

Cha mẹ gọi, trả lời ngay.
Cha mẹ bảo, làm lập tức.
Cha mẹ dạy, phải kính nghe.
Cha mẹ trách, phải tiếp nhận.
(Kiến Thiện dịch)

Văn hóa truyền thống chính là đem 
những thứ tốt đẹp truyền thừa lại. Giả sử 
trong một lớp học, các học sinh ai muốn 
gì thì làm nấy, muốn ăn thì ăn, muốn 
ngủ thì ngủ, thế thì lớp học này chẳng 
thể nào quản lý được, cũng chẳng thể gọi 
là lớp học. Cần phải có trật tự, người xưa 
gọi là Lễ, tức là học trò phải tôn kính thầy 
cô. Khi chúng ta yêu cầu các học sinh 
tôn kính thầy cô thì các thầy cô cần tôn 
kính cha mẹ, tôn kính hiệu trưởng, tôn 
kính đồng nghiệp, tôn kính láng giềng…

Chúng ta tôn kính người khác thì 
người khác mới tôn kính chúng ta. Do 
đó muốn con trẻ hiếu kính, hiếu thuận 
thì chỉ khi chúng ta tự lấy mình làm 
gương, khi đó con cái, học sinh của 
chúng ta mới có thể noi theo giống như 
chúng ta được.

Chúng ta thường thấy chuyện, có 
bậc phụ huynh phàn nàn rằng đứa 
trẻ này nói thế nào đi nữa cũng không 
chịu nghe lời. Bởi đứa trẻ nhớ hôm đó 
bà ngoại nói bạn cũng không nghe, 
đứa trẻ đã học theo bạn. Thực ra học 
“Đệ tử quy” là khó, không phải là do trẻ 
không học được mà vì người lớn khó 
làm như thế, nên đứa trẻ cũng khó có 
thể học theo.

Hiện nay rất nhiều nơi dạy “Đệ tử 
quy” với trọng điểm đặt vào đọc và 
thuộc. Chúng ta dạy trẻ em “Đệ tử quy” 
cần phải giảng chi tiết tường tận. Bởi vì 
hiện tại đã mất đi hoàn cảnh đó rồi.

Văn hóa truyền thống rất có đạo lý. 
Cha mẹ chúng ta hiếu thuận với ông bà, 
chúng ta học theo thì cũng hiếu thuận 
với cha mẹ như thế, và con cái cũng học 
theo chúng ta. Không phải cha mẹ trẻ 
nói không đúng, mà là bản thân cha mẹ 
không làm được thì khi dạy trẻ em chúng 
cũng không nghe. Do đó chúng ta cần 
nhấn mạnh về Hiếu Thuận, Hiếu Kính.

Thế nào là ‘‘Cảm ân’’
Có câu thành ngữ “Thốn thảo xuân huy” 
với nguồn gốc từ bài thơ “Du Tử Ngâm”.

Thốn thảo là loại cây cỏ mùa xuân 
quá bé nhỏ yếu ớt, mà mặt trời mùa 
xuân quá to lớn, quá hùng vĩ. Mặt trời 
cho từng ngọn cây cọng cỏ, và cả những 
cây đại thụ tất cả ánh nắng xuân. Cây 

cỏ nhỏ bé trưởng thành được do hấp 
thụ rất nhiều nước và ánh sáng. Không 
có ánh sáng mặt trời này thì không 
có sinh mệnh của nó. Sau khi trưởng 
thành thì không thể báo đáp được ân 
huệ của mặt trời đã dành cho nó. Do 
đó mới nói:

“Chút lòng tấc cỏ dễ đâu
Bóng ba xuân đáp ơn sâu cho người”
( Trần Trọng Kim dịch)

Người xưa nói: “Bách thiện hiếu vi 
tiên”; do đó chữ Hiếu này là cơ sở của 
đức hạnh. Do đó cần dạy trẻ em về chữ 
hiếu, cần có cái tâm biết yêu thương 
người khác, có cái tâm biết cảm ân. 
Nếu các cô gái trước khi trở thành 
người vợ mà biết được đạo lý làm 
người thế nào mới có cuộc đời tốt đẹp, 
thì quả thực là có phúc phận.

Chúng ta nói về “Bách thiện hiếu vi 
tiên”, người xưa cũng nói “không nuôi 
con không biết lòng cha mẹ”. Chúng 
ta thường không nhớ những việc xảy ra 
trước 3 tuổi; điều chúng ta nhớ được hầu 
hết là những việc sau tuổi lên 5. Điều 
đó có nghĩa là chúng ta cũng không có 
ấn tượng gì về việc cha mẹ đã chăm sóc 
chúng ta như thế nào trong 3 năm đầu 
đời. Đương nhiên chúng ta cũng trông 
thấy những cha mẹ khác đã chăm sóc 
con thơ vất vả như thế nào. Nhưng đến 
khi bạn có con, bạn mới có thể thực sự 
thể nghiệm được nỗi vất vả trong đó.

Đầu tiên là mang thai, 10 tháng 
mang thai rất mệt, giống như một người 
phải mang vác 2 người. Ngoài ra còn có 
những bà mẹ có phản ứng thai nghén 
trong ba tháng đầu, một loại thống khổ 
nhưng rất hạnh phúc. Mặt khác, người 
mang thai chân phù nề, thường xuyên 
nhức đầu chóng mặt. Bởi vì trong thời 
kỳ mang thai, một người ăn cung cấp 
dinh dưỡng cho 2 người; hơn nữa dinh 
dưỡng phần nhiều được ưu tiên cấp 
cho thai nhi; do đó các bà mẹ mang thai 
10 tháng thật không dễ dàng chút nào.

Mọi người đều biết khi sinh nở rất 
đau đớn, rất khó chịu. Họ phải chịu 
đựng nỗi thống khổ như vậy vì đứa con. 
Đương nhiên được làm một người mẹ 
thì rất hạnh phúc, nhưng trong quá 
trình đó người mẹ rất thống khổ. Thời 
xưa một số người vào dịp sinh nhật của 
mình thì tuyệt thực ba ngày. Họ cho 
rằng sinh nhật của mình chính là ngày 
chịu nạn của mẹ.

Trẻ em ngày nay đến dịp sinh nhật 
mình thì nào là đòi bánh sinh nhật 
hoặc đòi món quà này, quà kia... Các 
thầy cô cũng nên bảo cho trẻ biết, ngày 
sinh nhật đó, việc cần làm trước tiên là 
cảm ân, cảm tạ mẹ đã đưa con đến với 
thế giới này. Các thầy cô thường ngày 
cũng cần phải dạy trẻ cảm ân, dạy trẻ 
biết nói lời cảm ơn cha, mẹ, ông, bà…

Thanh Hà biên dịch

Dạy con biết 
hiếu, kính, 

thuận, cảm ân

SHUTTERSTOCK

Không phải 
cha mẹ trẻ nói 
không đúng, 
mà là bản thân 
cha mẹ không 
làm được thì 
khi dạy trẻ em 
chúng cũng 
không nghe. 
Do đó chúng 
ta cần nhấn 
mạnh về Hiếu 
Thuận, Hiếu 
Kính.
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Các giáo viên trên khắp Hoa Kỳ đang 
chuẩn bị chào đón học sinh trở lại lớp 
học. Tuy nhiên trong tình hình các 
ca nhiễm virus Trung Cộng gia tăng, 
nhiều người lo lắng rằng sự phấn khởi 
của trẻ nhỏ sẽ nhanh chóng chuyển 
thành sợ hãi.

Đó là lý do tại sao hai giáo viên lớp 
một ở DeLand, Florida quyết định biến 
bàn học của họ thành những chiếc xe 
Jeep nhỏ với mong muốn giúp việc giãn 
cách xã hội trở nên ít đáng sợ hơn cho 
các học sinh.

“Trường học của chúng tôi đã cung 
cấp những tấm chắn cho 3 mặt bằng 
kính, mà chúng tôi cảm thấy có thể 
gây căng thẳng cho những đứa trẻ. Vì 
vậy, chúng tôi đã thiết kế và biến thành 
những chiếc xe Jeep nhỏ” - Martin nói 
với CNN.

“Chúng tôi đã có một buổi gặp mặt 
ngắn và đã đưa ‘chìa khóa xe’ cho từng 
cháu. Sau đó nói với các cháu rằng 
giống như trong xe hơi, các cháu phải 
luôn ở trong xe, và đeo khẩu trang khi 
ra ngoài để phòng khi gặp môi trường 
có hại. Chúng tôi đang dùng khái niệm 
này để biến việc giãn cách xã hội trở 
nên vui và thân thiện với trẻ em hơn” 
- cô nói thêm.

Ý tưởng này được truyền cảm hứng 
từ một giáo viên mẫu giáo ở Texas 
– người đã đăng một bức ảnh lên 
Instagram cho thấy các bàn học trong 
lớp cô đều được biến thành xe Jeep. 
Các giáo viên cho biết, nhiều học sinh 
nói rằng các cháu rất nóng lòng chờ 
đợi được lấy bàn để lái thử.

Sự hợp tác của Dovi và Martin 
đến một cách tự nhiên; không chỉ lớp 

Sáng kiến biến bàn học sinh thành
‘xe Jeep’ để giảm bớt nỗi sợ giãn cách xã hội 

COURTESY OF PATRICIA DOVI

CHINESE EPOCH TIMES 

Chúng ta nên làm như thế nào khi 
trẻ con vừa khóc vừa nổi loạn? Chắc 
hẳn mỗi ông bố và bà mẹ đều có kinh 
nghiệm làm cha mẹ của riêng họ, 
nhưng ông bố người Canada được 
cư dân mạng mô tả là “siêu ngầu”. 

Juliette, 2 tuổi, sống ở Quebec, 
Canada. Hôm đó, không biết có 
chuyện gì đã xảy ra mà cô bé lại nổi 
cơn giận.

Đoạn video thú vị này do mẹ 
của bé quay; cô nhìn thấy chồng 
mình đang lái xe ô tô đi làm về, 
trên xe chở cô con gái nhỏ mới 
đón từ trường mẫu giáo. Khi ô tô 
dừng lại, Juliet mới 2 tuổi mở cửa 
xe hơi bước xuống, nhưng thay 
vì bước vào nhà, cô bé lại nằm 
thẳng trên mặt đất (có vẻ như cô 
bé đã xảy ra tranh cãi gì đó với 
bố mình trên xe hơi, nên đã có 
hành động bất hợp tác. Cô bé nói 
bằng hành động, con sẽ không vào 
nhà, xem bố sẽ làm như thế nào!)

Mẹ của bé cười thành tiếng, 
nhanh tay cầm điện thoại quay lại 
hình ảnh thú vị này. (Có vẻ như 
người mẹ này không phải là mẹ 
“cọp”. Cô ấy không hề tức giận vì 
con gái của mình nằm dưới đất 
bẩn hết cả người, mà còn cảm thấy 
rất buồn cười). Nhưng ông bố này 
còn tuyệt vời hơn. Anh ấy không 
có ý muốn dỗ dành hay nói điều gì 
để yêu cầu con đứng dậy. (Anh ấy 
có vẻ như không hề tức giận). Anh 
ấy rất điềm tĩnh bước ra khỏi xe 
mà không nói lời nào, sau đó lấy 
đồ trong xe ra. Tiếp theo, anh xoay 
người và dùng tay còn lại nhấc 
đứa con gái mình một cách thong 
thả nhẹ nhàng và vui vẻ như đang 
xách một gói hàng.

Mẹ của bé  đã chứng kiến   khoảnh 
khắc thú vị này, lưu lại trong video, 
và  đã chia sẻ đoạn video với truyền 
thông Viralhog.

Sau đó, người mẹ giải thích 
thêm: “Phải đến tháng 10 Juliette 
mới tròn 2 tuổi. Cô bé là một người 
hoạt bát vui vẻ, thích cười và cười 
rất to.”

Thậm chí, mẹ của bé còn tiết 
lộ đây không phải lần đầu tiên 
Juliette làm chuyện này, nhưng 
chính bố của bé mới là cao thủ; 
anh ấy dường như đã được thực 
tập nhuần nhuyễn.

Đoạn video ngắn này đã có hơn 3 
triệu lượt xem và nhận được hưởng 
ứng từ đông đảo cư dân mạng.

Cư dân mạng hết lời khen ngợi 
ông bố: “Bố làm tốt lắm, bố bình 
tĩnh và học được tính tinh nghịch”. 
“Đây là giải pháp thông minh”. “Yêu 
ông bố này”.

Cũng có những ông bố bà mẹ 
chia sẻ cách của mình: “Cứ để con 
nằm đó rồi tôi bỏ đi. Chúng đứng 
dậy nhanh chóng và không bao 
giờ lặp lại hành động giống như 
thế nữa”. “Tôi vừa đi, con gái tôi 
đã đứng dậy đuổi theo. Mình nhấc 
con lên thế này thì con mình sẽ đòi 
làm nữa”.

Cũng có những ông bố muốn tìm 
hiểu: “Mua áo dây đai có quai xách 
tiện lợi ở đâu nhỉ? Mong chỉ giáo 
một chút”.  “Người bố này đã giữ tư 
thế như thế nào để bế con an toàn?”

Thuỷ Châu biên dịch 

Bố bản lĩnh để đối phó
với con bướng bỉnh
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Bố và con gái nhỏ. (Ảnh minh hoạ)
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Epoch Times Tiếng Việt sẽ giúp
chuyển tận nhà mỗi tuần.

ĐẶT MUA BÁO NGAY HÔM NAY:

học của họ ở kế nhau, mà họ còn 
thường dùng chung giáo án và vật 
liệu học tập.

“Trường St. Barnabas Episcopal 
thật may mắn khi có những giáo 
viên phối hợp với nhau và những 
giáo viên có óc sáng tạo như vậy” 
- hiệu trưởng Paul Garcia nói với 
CNN. “Tôi thực sự rất vui khi nghe 
về ý tưởng trang trí bàn học của 
học sinh lớp 1 thành xe Jeep. Đây 
là một trong rất nhiều ví dụ mà đội 
ngũ giáo viên chúng tôi tìm kiếm, 

và chúng tôi luôn tìm cách tạo cho 
học sinh môi trường học tập vui 
vẻ và hòa nhập, đặc biệt trong giai 
đoạn khó khăn này.”

Nhà trường đã trả tiền cho các 
tấm chắn kính nhưng cũng sẽ hoàn 
lại cho giáo viên 200 USD cho các 
chi phí khác trong việc biến bàn 
học thành xe Jeep.

Mặc dù đại dịch đã làm cho việc 
dạy và học trở nên khác biệt – không 
còn các dự án theo nhóm, xếp hàng 
vòng tròn trên sân, hay chơi gần 

nhau nữa. Các giáo viên cho biết họ 
sẵn sàng đón chờ bất cứ điều gì xảy ra.

“Tất cả chúng tôi đều có một 
chút hồi hộp khi trở lại trường 
học. Đúng là khác biệt 100% so với 
những gì đã xảy ra trong suốt 20 
năm giảng dạy của tôi” - Martin 
nói. “Nhưng mục tiêu của chúng 
tôi là làm cho các học sinh vui vẻ. 
Điều đó sẽ giúp các cháu thích 
nghi với điều kiện mới.”

Tran Vo biên dịch

Patricia Dovi, 
35 tuổi và 
Kim Martin, 
51 tuổi, của  
St. Barnabas 
đã dành một 
tuần để thiết 
kế lại bàn 
làm việc, có 
lốp xe bằng 
giấy xây dựng, 
đèn pha và 
biển số xe.
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Giúp trẻ em trưởng thành lành mạnh:

Không có quy củ,
không thành vuông tròn

SHUTTERSTOCK

KHẢI CHÍNH  

T
uân Huống là nhà tư tưởng 
cuối thời Chiến Quốc từng 
viết trong cuốn Khuyến 
học như sau: “Gỗ tuy thẳng 
nhưng có thể dùng lửa uốn 

thành cong làm bánh xe, độ cong của 
nó phù hợp với yêu cầu của hình tròn, 
cho dù có khô đi cũng không trở lại 
thẳng như trước, đây là nhờ vào sự sức 
nóng của lửa”. (Nguyên văn: “Mộc trực 
trúng thằng, oanh dĩ vi luân, kỳ khúc 
trúng quy; tuy hữu cảo bạo, bất phục 
đ ĩnh giả, oanh sứ chi nhiên dã”).

Ý của Tuân Huống ở đây là muốn nói 
tới quy tắc bồi dưỡng con người. Tục ngữ 
có câu: “Không có quy củ, không thành 
vuông tròn” cũng là có ý tứ này. Nếu 
như một đứa trẻ trong giai đoạn trưởng 
thành ban đầu có những quy phạm về 
hành vi, thường xuyên được chú ý dẫn 
dắt, đồng thời trong quá trình phát triển 
không ngừng chỉnh sửa thì đứa trẻ này 
ắt sẽ phát triển một cách khỏe mạnh 
toàn diện. Ngược lại, nếu như một đứa 
trẻ được cha mẹ nuông chiều, để cho tự 
do phóng túng, không quản lý dạy bảo, 
yêu thương quá mức, gia pháp không 
nghiêm thì sau khi trưởng thành sẽ tự 
cao tự đại, không hiểu lễ nghĩa gia quy, 
sẽ khó mà nên người, thành gánh nặng 
cho gia đình và xã hội.

Trong một xã hội như xã hội ngày 
nay, đa phần các gia đình chỉ sinh từ 1 
đến 2 con, nên trẻ em thường được coi 
là trung tâm của gia đình hai bên nội 
ngoại, được nuông chiều hết mực thì 
điều này càng dễ xảy ra hơn. Đây cũng 
là nguyên nhân mà chúng ta ngày 
càng thấy nhiều trường hợp nghịch tử 
xảy ra, nếu như dùng Google tìm kiếm 
thì chỉ trong chưa đầy 60 giây đã cho ta 
hơn 200 nghìn kết quả những trường 
hợp nghịch tử, một con số báo động. 
Trẻ em ngày nay nếu dạy bảo không 
nghiêm, dẫn tới có quá nhiều trường 
hợp đau lòng xảy ra, có những lúc chỉ 
vì những lý do thật ngớ ngẩn nhưng 
chúng sẵn sàng ra tay làm hại người 
khác, thậm chí là giết người.

Những nghịch tử này thường gây 
án trong độ tuổi đáng lẽ ra phải là 
những tuổi ngây thơ, đẹp nhất đời 
người, thật khiến cho người ta không 
khỏi đau xót. Điểm qua những nghịch 

Cha không 
nghiêm, con trẻ 
đua đòi, thân 
làm cha mẹ điều 
cốt lõi chính là 
phải biết hành 
xử đúng sai, làm 
tấm gương cho 
con cái nhìn 
vào. Khi yêu cầu 
nghiêm khắc 
với con cái một 
thì lại phải cần 
nghiêm khắc 
bản thân mười.

tử này người ta phát hiện hầu hết số 
chúng đều có chung một điểm là được 
gia đình nuông chiều từ bé, quản giáo 
không nghiêm. Thậm chí trong số đó 
có những đứa trẻ “muốn gì được nấy”, 
được cha mẹ đáp ứng vô điều kiện. Gia 
đình có trên, có dưới nhưng lại không 
biết phân biệt lớn bé, sống không có 
phép tắc, lâu dần biến thành tính cách, 
vị tư, lạnh lùng, độc đoán, kiêu ngạo, 
bạo lực… đều là những yếu tố gây nên 
sự bất ổn cho gia đình và xã hội.

Có những gia đình vì mải lo cho sự 
nghiệp mà bỏ bê con cái để cuối cùng 
phải trả giá đắt. Có nhà giáo dục nói: 
“Trên đời này không có sự nghiệp nào 
to lớn bằng sự nghiệp dạy bảo con 
cái”. Cha mẹ nuôi dạy con cái điều cần 
nhất chính là sự nghiêm khắc, không 
thể nuông chiều buông thả. Ngược lại 
nếu như gia đình có đủ đầy sự dân chủ, 
tự do và không khí hoà ái, giữa cha mẹ 
và con cái là mối quan hệ bình đẳng 
tương giao, con cái có thể tự do bày 
tỏ suy nghĩ của mình, làm những việc 
nên làm ắt con cái sẽ trưởng thành 
một cách toàn diện.

Bé không vin, cả gẫy cành
Trẻ em sinh ra vốn như tờ giấy trắng. 
Tương lai của chúng ra sao, trở thành 
bức tranh tươi sáng tràn đầy màu sắc 
hay là trang vở bình thường, hoặc giả 
là tờ giấy bỏ đi, hoàn toàn phụ thuộc 
vào thái độ và sự đối đãi của các bậc 
cha mẹ. Một đứa trẻ nếu như sinh ra 
được cha mẹ uốn nắn thường xuyên, 
kịp thời thì khi lớn lên sẽ đoan trang, 
trung chính đúng mực. Năm tháng 
tuổi thơ vốn là những năm tháng khám 
phá, tinh nghịch, trẻ em ở quê đôi khi 
ham chơi với bạn mà sang nhà hàng 
xóm trộm quả cam, quả ổi. Nhưng với 
những thế hệ trước, một khi phát hiện 
con cái làm vậy các bậc cha mẹ đều 
không ngừng dạy bảo: “nhỏ trộm quả 
ổi, lớn trộm con trâu” ý tứ là nhỏ mà 
không quản lý dạy bảo, lớn lên sẽ hư 
hỏng, là mối lo cho xã hội.

Trước đây tại một vùng quê nhỏ có 
lưu truyền một câu chuyện như sau:

Có một cậu bé thông minh tinh 
nghịch, nhưng một hôm vì ham chơi, 
tinh nghịch nên sang nhà hàng xóm 
ăn trộm quả bưởi về nhà ăn. Mẹ cậu 
biết vậy nhưng không hề trách mắng 

lại khen con mình nhanh nhẹn. Kết 
quả sau này cậu không ngừng phạm 
phải những việc tương tự, để cuối cùng 
khi lớn lên sinh làm đạo tặc, bị quan 
phủ bắt được xử tử. Trước lúc bị đưa đi, 
cậu đã cầu xin quan nha cho cậu gặp 
mẹ một lần, muốn được ăn bữa cơm 
của mẹ lần cuối. Vì nghĩ cậu sắp chết 
nên thương tình thông báo cho mẹ cậu 
chuẩn bị cơm mang vào cho cậu. Ngờ 
đâu khi mẹ cậu vừa mang cơm vào cho 
cậu, cậu đã ra tay hại mẹ mình. Cậu 
cho rằng nguyên nhân là bởi mẹ cậu 
đã quá nuông chiều, thấy con sai trái 
không khuyên bảo lại ủng hộ để sau 
này thành tính. Ở đây cái sai đầu tiên 
chính là sai ở mẹ cậu.

Cha không nghiêm, con trẻ đua đòi, 
thân làm cha mẹ điều cốt lõi chính là 
phải biết hành xử đúng sai, làm tấm 
gương cho con cái nhìn vào. Khi yêu 
cầu nghiêm khắc với con cái một thì lại 
phải cần nghiêm khắc bản thân mười.

Một số bậc cha mẹ vì muốn con cái 
được vương trưởng, thành đạt, có chỗ 
đứng trong xã hội mai này nên thường 
dạy con cái kỹ năng khôn khéo, lanh 
lợi. Tuy nhiên, con người ta càng khôn 
khéo lanh lợi thì lại càng rời xa trung 
thực, thiện lương, vì sợ bản thân chịu 
thiệt mà đẩy sang người khác. Khi 
chúng ta dạy bảo con cái như vậy cũng 
có nghĩa là bước đầu chúng ta đẩy con 
cái mình sang con đường sai trái. Con 
người làm bất kể việc gì đều sinh ra 
hai loại tác dụng, có được có mất. Bản 
năng làm cha làm mẹ, ai cũng muốn 
con mình mạnh mẽ thành tài. Đây 
cũng là nguyên nhân khiến trẻ con 
ngày càng tự tư, tự lợi; không biết suy 
nghĩ cho người khác. Thiết nghĩ con 
muốn nên người không chỉ đơn giản là 
phải dạy dỗ nghiêm khắc mà còn cần 
đến sự lấy thân làm mẫu cho con.

Có câu: “Con cái là tấm gương phản 
chiếu của cha mẹ”. Thân làm cha mẹ, 
chỉ cần nhìn thấy con cái có chỗ chưa 
đúng thì chính là lúc cần phải xem lại 
bản thân mình. Khi cha mẹ tìm ra chỗ 
thiếu sót của mình, cha mẹ thay đổi con 
cái ắt cũng sẽ thay đổi. “Nuôi không 
dạy, lỗi mẹ cha”, nhưng nếu chỉ dùng lời 
lẽ giáo điều răn dạy thì cũng chưa chắc 
đã có tác dụng, mà cần bản thân cha 
mẹ chú ý lời nói, hành vi của mình sẽ là 
tấm gương cho con cái noi theo.

Cha mẹ nuôi dạy 
con cái điều cần 
nhất chính là sự 

nghiêm khắc, 
không thể nuông 
chiều buông thả. 

LOUISE BEVAN 

Trong vă n hóa của ngườ i Á Đông 
cổ đạ i, mặt trờ i là lửa, nă ng lượ ng 
“dươ ng” đối lập vớ i nó là “âm”. 
Theo thuật giả kim, mặt trờ i là 
biểu tượ ng của trí tuệ. Trong 
chiêm tinh học, mặt trờ i tượ ng 
trư ng cho cái tôi thể hiện ra bên 
ngoài vớ i ngườ i khác.

Mặt trời nào trong tám bức tranh 
này hấp dẫn bạn nhất? Để bạn dễ 
chọn nhất, hãy dành một chút thời 
gian để nhắm mắt, thư giãn đầu óc, 
sau đó để ánh nhìn của bạn lướt qua 
bức tranh và chọn mặt trời nào đúng 
với bạn nhất.

Lựa chọn của bạn tiết lộ điều gì về 
con người thật bên trong của bạn?

1. Mặt trời “Tích cực”
Bạn đang nhìn vào mặt tươi sáng 
của cuộc sống. Bạn trải nghiệm cuộc 
sống với đôi mắt mở to và luôn tìm 
kiếm những cách thức mới để cải 
thiện cách nhìn và kinh nghiệm sống 
của bạn.

Bạn hiểu rõ về bản thân cũng như 
luôn nói với sự tự tin và thuyết phục. 
Có một ý thức mạnh mẽ về bản thân 
khiến bạn cũng có khuynh hướng 
tích cực tuyệt vời trong việc giúp 
người khác tìm ra con đường của họ. 
Bạn có một vài người bạn thực sự tốt 
và bạn thật lòng yêu quý họ.

2.  Mặt trời “Khép kín”
Bạn là người sống nội tâm. Bạn duy 
trì một khoảng cách tôn trọng với 
người lạ, bạn mới và người quen, và 
mong đợi sự đối xử tương tự từ những 
người khác.

Mặc dù có thể mất nhiều thời gian 
để người khác biết bạn, nhưng một 
khi họ làm vậy, bạn chứng tỏ mình là 
một người bạn tốt bụng, đáng tin cậy 
và chân thành. Sự khép kín của bạn 
có ích cho việc phát hiện ra bất kỳ ai 
có động cơ thầm kín; luôn tin tưởng 
vào trực giác của bạn.

3. Mặt trời “Can đảm”
Nếu mặt trời số ba nổi trội đối với 
bạn, có khả năng bạn là người táo 
bạo, thông minh và không sợ hãi. Bạn 
là người nói “có”, luôn mở ra những 
cuộc phiêu lưu và cơ hội mới. Là một 
nhà lãnh đạo bẩm sinh, bạn thường 
có thể dẫn đầu chuyến du ngoạn.

Bạn có ý thức sâu sắc về giá trị đạo 
đức, bạn bè và đồng nghiệp của bạn 
có thể tìm đến bạn để được hướng dẫn 
trong những thời điểm khó khăn. Có 
thể là bạn làm công việc quản lý, lãnh 
đạo dự án, hoặc là giảng dạy.

4. Mặt trời “Tràn đầy Năng lượng”
Bạn chắc chắn nằm ở phía hướng 
ngoại trong thang đo tính cách. 
Năng lượng vô biên của bạn là một 
nam châm thu hút người khác và 
có khả năng bạn thường thấy xung 
quanh mình là bạn bè và những 

người ngưỡng mộ. Bạn có thể đưa 
ra giải pháp cho tất cả các hoạt động 
xã hội khi chúng được giao cho bạn; 
hãy nhớ rằng thỉnh thoảng bạn nói 
“không” cũng được nhé.

Bạn là người luôn có ước vọng 
khát khao mạnh mẽ trong cuộc sống. 
Thử thách sẽ luôn tạo cho bạn khả 
năng chinh phục và truyền năng 
lượng để bạn có thể đạt được mục 
đích tốt đẹp của mình. Tin tốt là bạn 
có tiềm năng đạt được thỏa thuận 
tuyệt vời.

5. Mặt trời “Vị tha”
Bạn là người cho đi, người đưa ra lời 
khuyên và người đồng cảm. Bạn luôn 
mong muốn giúp đỡ người khác và 
sẵn lòng cống hiến tâm huyết của 
mình cho một tổ chức từ thiện hoặc 
phi lợi nhuận.

Nếu mặt trời thứ năm hấp dẫn bạn 
nhất, thì bạn thích truyền cảm hứng 
cho người khác và cũng được truyền 
cảm hứng từ họ. Bạn là người sâu sắc 
và đôi khi hay trầm ngâm, và sẽ không 
có gì lạ nếu bạn đang tập trung cao độ 
vào một cuốn sách.

6. Mặt trời “Dịu dàng”
Những người chọn mặt trời thứ sáu 
thường là những người ngọt ngào, vui 
vẻ, nhẹ nhàng và luôn quan tâm đến 
cuộc sống và mọi thứ trong đó. Bạn có 
khả năng cuốn hút như một đứa trẻ; 
Bạn luôn học hỏi những điều mới mẻ 
từ mọi thứ xung quanh. Bạn luôn tạo 
ra sự hài hước vui vẻ.

Như vậy, bạn coi nhẹ những lời 
chỉ trích và luôn tỏ ra thân thiện, 
lịch sự với người khác. Tính cách 
nhẹ nhàng, tỏa nắng của bạn khiến 
bạn trở thành một người bạn, đối tác 
và đồng nghiệp tuyệt vời.

7. Mặt trời “Tham vọng”
Bạn có khả năng trở thành người 
thực hiện nhiều dự án cùng một 
lúc với cùng một niềm say mê. Nếu 
có thể, bạn sẽ muốn sống 100 kiếp 
để đạt được nhiều tham vọng của 
mình. Bạn có khả năng xác định 
mục tiêu trong danh sách liệt kê 
những công việc cần làm, và bạn 
sẽ tập trung vào mục tiêu mà bạn 
cho rằng nó là quan trọng nhất. Tuy 
nhiên, hãy nhớ rằng, một nghề được 
bạn làm thật tốt còn hơn hàng tá 
nghề mà bạn thực hiện nửa vời. 

Một số người có thể mô tả bạn là 
một người nghiện công việc, nhưng 
rất có thể thái độ chăm chỉ của bạn đã 
truyền cảm hứng cho những người 
khác theo đuổi ước mơ của chính họ. 
Bạn thậm chí có thể biến tham vọng 
của mình thành việc huấn luyện, 
dạy kèm hoặc hướng dẫn cho những 
người khác kém tập trung hơn bạn.

8. Mặt trời “Kiên nhẫn”
Nếu bạn bị thu hút bởi mặt trời thứ 
tám, thì chắc chắn là bạn rất kiên 
nhẫn. Do đó, bạn dành thời gian 
để suy nghĩ về các tương tác và tình 
huống khó khăn. Kết quả là bạn là một 
người ôn hòa và rất dễ tha thứ.

Những người khác sẽ nhìn vào bạn 
vì sự ổn định của bạn và được truyền 
cảm hứng từ cách bạn tương tác với 
thế giới. Bạn có xu hướng thích lý trí 
hơn cảm tính và muốn những người 
thông minh vây quanh mình.

Bạn có khám phá ra điều gì đó đúng 
về bản thân từ mặt trời bạn chọn không?

Hân Hữu biên dịch
(Hình minh họa từ Shutterstock)

THE EPOCH TIMES

Biểu tượng
mặt trời bạn chọn 
có thể tiết lộ tính 
cách của bạn
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JEFF MINICK 

A braham Lincoln là một 
trong ba tổng thống vĩ 
đại nhất Hoa Kỳ. Ông là 
người đã lãnh đạo đất 

nước vượt qua cuộc khủng hoảng 
hiến pháp, quân sự, và cuộc nội 
chiến chấm dứt chế độ nô lệ... Người 
ảnh hưởng lớn nhất đến phẩm cách 
và con người vị tổng thống chính là 
hai người mẹ của ông.

Abraham Lincoln mới 9 tuổi thì mẹ 
của ông, bà Nancy Hanks, ra đi vì bệnh. 
Người ta biết rất ít về Nancy ngoài việc 
bà là một người phụ nữ thông minh 
và kiên cường. Mặc dù Lincoln không 
còn kỷ niệm nào lưu lại trong ký ức, từ 
nhỏ ông đã được mọi người nhận xét 
là thừa hưởng gương mặt sắc nét và 
những tính cách tốt đẹp từ mẹ.

Hơn một năm sau khi bà Nancy 
qua đời, Abraham cùng cha 
Thomas, chị gái Sarah và người 
em họ Dennis, sống trong căn nhà 
nhỏ lạnh lẽo ở Indiana. Sarah đã cố 
gắng thay thế mẹ, dọn dẹp và nấu 
ăn, nhưng cô bé chỉ mới 11 tuổi và 
cảm thấy cô đơn đến nỗi cô thường 
phải nhường chỗ cho sự tuyệt vọng 

và khóc lóc. Sự u ám bao quanh gia 
đ ình nhỏ bé này; sự sầu não thể hiện 
qua tình trạng lộn xộn, bụi bẩn, và 
đôi khi là chẳng có gì ăn.

Người mẹ thứ hai của
Abraham Lincoln
Là một góa phụ ở Kentucky, mẹ của 
ba con nhỏ, bà Sarah là người mà 
Thomas Lincoln đã biết trước khi kết 
hôn với Nancy. Thấy gia đình mình 
cần sự bàn tay phụ nữ, 13 tháng sau 
khi vợ qua đời, Thomas đến Kentucky 
và hỏi cưới bà Sarah. Ông nói rằng bà 
cần một người chồng để giúp chăm 
sóc con cái tương tự như ông cần một 
người vợ, và vậy là ông đón Sarah và 
các con của bà về Indiana.

Người ta chẳng biết bà Sarah có bị 
choáng khi đến căn nhà đó hay không: 
một ngôi nhà với cửa nẻo lỏng lẻo, sàn 

nhà bẩn thỉu, rất ít đồ nội thất, và những 
đứa trẻ đầu tóc rối bù; chỉ biết rằng bà đã 
làm chủ tình hình ngay lập tức.

Bà tắm rửa kỳ cọ lũ trẻ đến khi chúng 
trông gọn gàng sạch sẽ hơn, và còn 
thuyết phục Thomas làm lại sàn và sửa 
chữa toàn bộ căn nhà. Từ Kentucky, bà 
đã đem những đồ nội thất cho gia đình 
Lincoln, từ tủ kệ, bàn ghế, guồng xe sợi, 
đến bộ dao dĩa bạc, khiến đám trẻ nhà 
Lincoln cảm thấy như thể họ đang bước 
vào một thế giới xa xỉ đến khó tin.

Nhưng món quà lớn nhất mà bà 
Sarah đem đến căn nhà nhỏ đó là chính 
bản thân bà.

Tình yêu thương cho tất cả
Sarah không thiên vị giữa con của bà và 
con của chồng; bà dành tình cảm như 
nhau cho cả năm đứa trẻ. Bằng sự vô tư 
và lòng yêu thương vô bờ của mình, bà 
đã hòa quyện hai gia đình.

Không giống như chồng và mặc dù 
bản thân không biết chữ, bà Sarah là 
một người ủng hộ mạnh mẽ việc giáo 
dục. Cùng với đồ nội thất gia đình, bà 
còn mang theo cả sách - một cuốn Kinh 
thánh, Truyện ngụ ngôn Aesop, và cuốn 
Chuyến hành hương của John Bunyan. 
Bà khuyến khích Abraham đọc những 
cuốn sách này cũng như bất cứ sách báo 
nào có thể tìm thấy.

Bà cũng giới thiệu cho Abraham 
Lincoln “Những bài học về thuật hùng 
biện” của William Scott; nhờ đó ông đã 
có được những bài học đầu tiên về diễn 
thuyết và về Shakespeare. Chính thức 
đi học chỉ vỏn vẹn chưa đầy một năm 
nhưng bằng cách vùi đầu vào những 
cuốn sách, Abraham đã trau dồi kiến 
thức và từ vựng của mình và chúng có 
dịp thể hiện qua các bài viết cũng như 
diễn văn sau này của ông.

Ở bà Sarah, Abraham Lincoln cũng 
tìm thấy tình yêu thương và cảm hứng 
bị thiếu hụt trong mối quan hệ với cha. 
Thomas là một người đàn ông cứng 
cỏi, một nông dân và một thợ mộc làm 
việc chăm chỉ; ông bắt con trai cũng 
phải lao động chăm chỉ như thế. Mặc dù 
công việc này cũng đem đến ích lợi cho 
Lincoln, anh khỏe mạnh hơn so với hầu 
hết các đồng nghiệp, nhưng anh chán 
ghét cuộc sống giống cha ngay khi còn là 
một thiếu niên.

Sau này, Abraham hầu như không 
che giấu sự xem thường trong các nhận 
xét ngắn gọn về cha. Đây quả là một ảnh 
hưởng của hoàn cảnh sống tiêu cực 
trước đây lên một đứa trẻ.

Tuy nhiên, bà Sarah lại có mối quan 

hệ thân thiết hơn với Abraham. Trong 
“Tiểu sử Lincoln”, Ronald C. White viết: 
“...tình yêu và sự khích lệ của người mẹ 
kế đã trở nên quan trọng đối với sự phát 
triển của ông”. Sarah Bush Lincoln tin 
rằng những gì bà đã cho đi được đền đáp 
xứng đáng. “Tôi có thể nói điều mà hiếm 
người mẹ nào có thể nói: Abe không bao 
giờ từ chối làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu.”

Hai người đều có khiếu hài hước. 
Khi Abraham Lincoln cao đến 1m93, 
bà Sarah trêu anh về chiều cao này, 
cảnh báo anh giữ cho tóc được gội sạch 
không thì anh sẽ để lại dấu chân trên 
trần nhà. Một ngày nọ, khi bà đi vắng, 
anh gọi vài đứa trẻ đến, nhúng chân 
chúng xuống bùn, rồi bế chúng lộn 
ngược đóng dấu chân trên trần nhà. 
Khi trở về nhìn thấy những dấu chân, 
bà Sarah phá lên cười. Lincoln sau đó 
quét sơn trần nhà lại.

Câu chuyện có thể chỉ là truyền 
miệng, nhưng lại thể hiện tình yêu của 
Lincoln với người phụ nữ mà anh luôn 
gọi là Mẹ.

Sau cái chết của cha vào năm 1851, 
Abraham Lincoln đã hỗ trợ nuôi mẹ cho 
đến khi ông qua đời vào năm 1865. Bà 
Sarah sống được thêm gần bốn năm sau 
cái chết của Lincoln, và mất vào ngày 
12/4/1869.

Abraham Lincoln đã từng tuyên bố, 
“Tất cả những gì tôi đang có, và những 
hy vọng tương lai, là nhờ người mẹ thiên 
thần của tôi.”

Các học giả đã tranh luận về việc mẹ 
Lincoln đã suy nghĩ những gì, nhưng 
điều đó thực sự không quan trọng. Sự 
thật là những đặc điểm tính cách tích 
cực nổi tiếng nhất của Lincoln - lòng trắc 
ẩn đối với người khó khăn, sự hài hước, 
tình yêu gia đình và yêu trẻ - xuất phát 
từ ảnh hưởng của hai người phụ nữ này.

Trong loạt bài: “Mẹ và con trai”, chúng 
tôi sẽ nhắc đến một số người đàn ông nổi 
tiếng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ mẹ của 
họ. Không phải tất cả những người phụ nữ 
này đều là thiên thần, nhưng tình yêu, tính 
cách và nguyên tắc của họ đã để lại dấu ấn 
không thể phai mờ trên con trai họ.

My My biên dịch
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Mẹ và con trai- Kỳ 3/4: 

ABRAHAM LINCOLN
và hai người mẹ

Chân dung Tổng thống Abraham Lincoln của Christopher German, 1861.

Bà Sarah Bush Lincoln là vợ thứ hai
của Thomas Lincoln và là mẹ kế của

Tổng thống Abraham Lincoln. 

Tất cả những gì tôi đang có, và 
những hy vọng tương lai, là nhờ 
người mẹ thiên thần của tôi.
Abraham Lincoln


