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Hãy nhắn gửi đến những người thân yêu vào ngày lễ Valentine này và để họ cảm nhận được vai trò của họ trong cuộc sống của bạn và rằng bạn cảm thấy biết ơn về điều này như thế nào.

Năm nay là thời 
điểm hoàn hảo để 
lan tỏa ngày lễ tôn 
vinh tình yêu
JEFF MINICK 

T
rong số tất cả những ngày 
đặc biệt trên lịch của chúng 
ta, chắc chắn rằng ngày 
Valentine là một ngày khác 
biệt nhất.

Không giống những dịp lễ khác 
như Lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial 
Day), Lễ Quốc Khánh 4/7, Ngày Martin 
Luther King, hay thậm chí là Lễ Giáng 
sinh và Tết Dương lịch, lễ Valentine 
không phải là một ngày lễ chính thức 
của Hoa Kỳ. 

Tên gọi của các ngày lễ kỷ niệm 
như Ngày của mẹ, Ngày của cha, hay 
lễ Phục sinh đều đã thể hiện rõ ràng 
mục đích của chúng. Chúng ta đưa Mẹ 
đi ăn trưa, mua một thiết bị điện tử 
hoặc một quyển sách cho Cha, và trong 
ngày lễ Phục sinh, chúng ta mở tiệc ăn 
mừng sự phục sinh ấy hoặc ít nhất là có 
một chú thỏ đem đến cho bọn trẻ một 
giỏ kẹo bằng một cách kỳ diệu nào đó. 

Nhưng với ngày Valentine thì thế 
nào? Vấn đề thực sự ở đây là gì? Có 
phải đó là một ngày lễ do hãng thiệp 
Hallmark, nhà sản xuất chocolate, hay 
do những người bán hoa bịa đặt ra, 
như khẳng định của một vài người bạn 

của tôi không? Đó có phải là một ngày 
lễ sặc mùi giả tạo và những tình cảm 
thể hiện cũng giả nốt? Tuy nhiên, xét 
ở góc độ thấp nhất, chẳng phải ngày 
14/2 với cũng đầy giả dối với những 
đòi hỏi tặng quà cho người thương, 
trong khi chúng ta có thể làm việc 
đó vào bất cứ ngày nào trong năm? 

Tôi thì không cho là như vậy. 
Không phải là như vậy – càng thêm 

tuổi, tôi càng nhận thấy ngày Valentine 
thật đặc biệt, và quý hiếm như một 
đóa hồng đỏ vươn cành trên nền tuyết 
trắng tháng Hai vậy. Tôn giáo và chủng 
tộc đều không đóng vai trò nào trong 
ngày này. Những tấm thẻ mà chúng 
ta gắn lên bản thân – người theo chủ 
nghĩa tự do, phái tự do, phái bảo thủ 
– đều không còn quan trọng trong các 
hoạt động ăn mừng ngày 14/2. Hơn 
nữa, trong thời khắc đông tàn đen tối 
của đại dịch và giữa sự chia rẽ sâu sắc 
về chính trị này, chúng ta cần ngày lễ 
này hơn bất kỳ lúc nào khác.

Bạn thấy đấy, bởi vì ngày lễ 
Valentine là ngày để chúng ta tôn vinh 
tình yêu. 

Lịch sử ngắn ngủi của ngày lễ này
Mặc dù chúng ta đều nghĩ rằng ngày 
14/2 là ngày riêng dành cho những 
sự lãng mạn và là ngày các cặp đôi 
tặng quà cho nhau, sự kiện này có 
thể được đặt tên theo sự hy sinh để 
giữ trọn đạo của Giám mục Valentine 
trước người La Mã cổ đại. Truyền 
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“Tình yêu không đong đầy lá phổi bằng 
hơi thở dài
Tình yêu không nối xương đã gãy làm 
hai, cũng không lọc máu
Nhưng biết bao chàng trai với ánh nhìn 
đau đáu
Buông mình cho thần chết, chỉ vì thiếu 
tình thôi.”

 
Những lời thơ này có vẻ hơi thái quá 

cho những mục đích của chúng ta dưới 
đây, nhưng đã có bao nhiêu người trong 
chúng ta quên thể hiện tình cảm của 
mình với những người mà chúng ta yêu 
mến? Có bao nhiêu người trong chúng 
ta cảm thấy không được yêu thương 
hoặc không được trân trọng đúng mức? 

Nếu chúng ta xem ngày 14/2 là ngày 
của tình yêu, một thời gian đặc biệt trong 
năm để chúng ta chủ động thể hiện lòng 
trân trọng và niềm quý mến của mình với 
những người thân trong gia đình và bạn 
bè của mình, thì những nỗ lực nho nhỏ 
đó đều có thể góp phần đem đến chút ánh 
sáng cho thế giới cũ kỹ đầy tối tăm này. 

Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn biến 
điều này thành hiện thực.

Tự tay làm thiệp chúc 
Hãy để những đứa trẻ nhà bạn làm những 
tấm thiệp hoặc vẽ những bức tranh, và 
gửi đến người thân như ông bà, cô chú, 
và các anh chị em họ. Ngày nay, nhận 
được những bức thư viết tay qua đường 
bưu điện là một biệt đãi hiếm hoi. Những 
đứa trẻ nhà tôi rất ái mộ người bạn đang 
sống một mình của tôi – chúng gọi anh ấy 
là “Chú John” – và tôi sẽ đến thăm chúng 
trước lễ Valentine, nên tôi sẽ đem theo 
một ít tem, phong bì, và giấy. Tôi sẽ cùng 
các cháu của mình hoàn thành những tấm 
thiệp đặc biệt đó và gửi qua đường bưu 
điện trước ngày Valentine.

Tổ chức tiệc mừng
Hãy tổ chức một buổi tiệc tại nhà của bạn 
cho ngày Valentine. Hãy tận hưởng niềm 
vui cùng với bạn bè hay gia đình của mình. 
Nếu có trẻ em đi kèm, bạn có thể lên kế 
hoạch cho trò chơi một cuộc truy tìm kho 
báu nhân dịp Valentine. Nếu chỉ có những 
cặp đôi, bạn có thể nâng ly và cầu chúc cho 

họ với lời của Ngài Walter Scott như sau: 
“Hỡi những phụ nữ đáng yêu trong sáng, tôi 
cầu chúc cho nàng một chàng hiệp sĩ trung 
thành lịch thiệp; Hỡi những kẻ đang yêu 
thủy chung, tôi cầu chúc cho chàng một phụ 
nữ đáng để chàng trao lòng tin của mình.”

Nghe có vẻ ủy mị cũ rích rồi nhỉ? Phải 
rồi. Nhưng chẳng ướt át hơn những tình 
cảm được thể hiện trong những tấm thiệp 
tặng. Ngoài ra, một chút ủy mị trong một 
dịp đặc biệt thế này cũng không hẳn là 
một điều xấu.

Tìm và gặp gỡ một ai đó
Năm nay, chúng ta đã nghe rất nhiều về 
giãn cách xã hội và học từ xa, nhưng vào 
ngày 14/2 tới, chúng ta có thể thực hành 
việc thể hiện tình yêu từ xa. Chúng ta có 
thể gọi cho những người thân yêu không 
phải để trò chuyện về thời tiết hoặc trao đổi 
về các tin thời sự, mà để nói với họ một 
cách đơn giản và trực tiếp rằng chúng ta 
biết ơn họ trong cuộc sống của chúng ta. 

Ví dụ như, lần cuối cùng mà bạn nói 
chuyện với cha hoặc mẹ của mình, hoặc 
một người thân yêu đã nuôi dưỡng mình, 
và cảm ơn họ về những điều mà họ đã làm 
cho bạn là khi nào? 

 Đối với trường hợp của tôi, tôi có hai 
người họ hàng đã kết hôn nhưng tôi đã 
không nói chuyện với họ kể từ lễ Giáng 
Sinh, không phải vì có những khó khăn về 
mặt cảm xúc, và chỉ đơn thuần là lười và 
rồi quên việc đó luôn, quên việc mở điện 
thoại và gọi điện cho những thành viên 
trong gia đình và bạn bè thân thiết. Giờ là 
lúc cần phải thay đổi.

Bày tỏ sự trân trọng
Lòng trân trọng là chất liệu phụ trợ cho 
tình yêu. Lần cuối cùng chúng ta cảm ơn 
những nhân viên vì đã làm lụng rất vất vả 
là khi nào? Đâu là lần cuối cùng chúng ta 
nói với bạn bè của mình rằng chúng ta rất 
biết ơn khi có sự hiện hữu của cô ấy trong 
cuộc đời của chúng ta? 

Vợ của tôi đã mất khoảng 17 năm trước, 
và đến giờ tôi vẫn mong ước rằng mình có 
thể khen tặng bà ấy về tất cả những điều mà 
bà ấy đã đem đến cho cuộc đời tôi. Chắc chắn 
rằng những người nhận được lời cảm ơn 
của chúng ta đều cảm nhận được tấm lòng 
của chúng ta đối với họ như thế nào, nhưng 
hầu hết vẫn sẵn sàng đón nhận lời cảm ơn 
của ta. Đó chỉ là một điều nhỏ, không cần 
phải cố gắng nhiều, nhưng lại luôn có uy lực 
như một món quà to lớn đến người nhận.

Trân quý ngày lễ này
Với những người đàn ông thường trở nên 
cáu kỉnh vào dịp lễ này, trong đó có cả tôi, một 
trong những lời khuyên mà tôi đã đưa ra là:

“Thay vì phải chịu đựng hoặc phàn 
nàn về ngày Valentine, tại sao chúng ta 
lại không tạo ra niềm vui? Dù sao thì bạn 
cũng phải trải qua dịp lễ này, vậy thì tại 
sao lại không chào đón ngày này với thái 
độ hân hoan? Hãy tạo ra một buổi tối lộng 
lẫy cho người phụ nữ bạn yêu và cho cả 
chính bạn. Đây là một lý do tuyệt vời để 
dùng bữa tại nhà hàng Thái mà bạn muốn 
thử, hoặc ghé thăm nơi sản xuất bia để cả 
hai cùng thưởng thức. Hãy mời một số 
bạn bè đến ngôi nhà của bạn và tổ chức 
một bữa tiệc.

Một số những thành viên trong gia đình 
tôi là người Moravia, một nhóm người 
theo Đạo Tin lành tương tự như cộng đồng 
giáo hội Luther. Thỉnh thoảng trong nghi 
thức của người Moravia có bao gồm lễ hội 
về tình yêu, đó là một khoảng thời gian mà 
nhà thờ phục vụ bánh ngọt và thức uống 
– lễ hội tình yêu tôi đã tham gia có cà phê 
ngọt và kem – để đề cao tình bằng hữu và 
quan niệm cổ xưa về tình yêu – lòng nhân 
ái: một dạng thức cao hơn cả tình yêu.

Vào ngày Valentine, hãy bắt chước 
hành động đề cao tình bằng hữu ấy. Hãy 
lan tỏa niềm vui và sự hân hoan vào ngày 
này, thật xa và rộng đến hết khả năng của 
chúng ta, và biến ngày Valentine thành 
một ngày tôn vinh tình yêu, một dịp để 
đem nụ cười và trái tim nồng ấm đến cho 
những người chúng ta trân quý.

Ông Jeff Minick có bốn người con và rất 
nhiều cháu ở tuổi đang lớn. Trong 20 
năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, và ngôn 
ngữ Latin cho các học sinh tại Asheville, 
North Carolina. 
 
Minh Nguyên biên dịch
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thuyết kể lại rằng, vào đêm trước khi bị 
hành quyết, ngài đã viết một lá thư cho 
con gái của người cai ngục mà ngài đã 
chữa khỏi bệnh mù mắt, và ký tên “From 
your Valentine”.

Trải qua hàng thế kỷ, chúng ta không 
tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa tình 
cảm lãng mạn và ngày của vị Thánh này. 
Tuy nhiên, cũng như sự phát triển của quan 
niệm “tình yêu lịch thiệp” vào cuối thời kỳ 
Trung Cổ, ý tưởng về một ngày đặc biệt chỉ 
riêng dành cho sự lãng mạn đã nhận được 
sự chú ý, đặc biệt là tại Anh quốc. Sau đó, 
những cây bút như Chaucer, Shakespeare, 
và John Donne đã đề cập đến “Valentine” 
trong các tác phẩm của họ, và đến thế kỷ 
18, người thuộc mọi giai tầng xã hội ở Anh 
quốc thường tặng quà cho nhau hoặc gửi 
đến nhau những lá thư vào ngày này.

Những người khai phá thuộc địa đã 
đem truyền thống này đến Hoa Kỳ và 
những quốc gia nơi người Anh cắm xuống 
lá cờ Union Jack (quốc kỳ của Vương quốc 
Anh). Vào những năm 1840, nghệ sĩ Esther 
Howland của thành phố Worcester, tiểu 
bang Massachusetts, đã bắt đầu cho ra 
đời những tấm thiệp nhân ngày Valentine, 
doanh số bán ra đã vượt quá sự mong đợi 
của cô và cuối cùng đã đem lại cho cô danh 
hiệu “Người mẹ của lễ Valentine Hoa Kỳ”.

Ngày nay, chúng ta ăn mừng ngày lễ này 
bằng những hộp kẹo hình trái tim, những 
bó hoa hồng, và những trái tim ngọt ngào, 
hay những chiếc kẹo đường hình trái tim 
chứa thông điệp ngọt ngào, với những 
dòng chữ như “Hãy là của anh” hay “Nhớ 
em”, nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta nên 
thoát khỏi những diễn giải nhỏ hẹp đó. 

Lễ hội của tình yêu
Đừng hiểu lầm tôi. Ngày Valentine vẫn nên 
là một dịp để tặng quà, gửi thiệp, và chuẩn 
bị những bữa ăn đặc biệt để bày tỏ tình 
cảm với người mình yêu, nhưng năm nay 
cũng là thời điểm hoàn hảo để mở rộng 
phạm vi mùa lễ hội của tình yêu này. 

Bài thơ thể sonnet có tên “Love Is 
Not All” (Tạm dịch: “Tình yêu không 
phải là tất cả”) của nhà thơ Edna St. 
Vincent Millay với những dòng thơ sau: 

Hãy là tình yêu của tôi,
cùng nhau trân quý ngày Valentine

Hãy lan tỏa 
niềm vui và 
sự hân hoan 
vào ngày 
này, thật xa 
và rộng đến 
hết khả năng 
của chúng ta.
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Ngày Valentine tại 
sao chúng ta không 
chia sẻ một bữa ăn 
và vui chơi với bạn 
bè hoặc gia đình?
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theo. Hãy nhớ: hành 
động càng sớm 
càng tốt. Điều này 
không những sẽ 

khiến cô ấy cảm thấy 
vui vẻ mà còn cảm 
thấy bất ngờ vì sự 

sớm sủa này của bạn. 
 

4. Thể hiện tình yêu với 
nàng từ việc giao quà tặng

Vào ngày Lễ Tình Yêu, nếu người 
bạn yêu thương làm việc bên 

ngoài, hãy gọi một tiệm hoa và 
và đặt mua những bông hoa 

(tốt nhất là hoa hồng) giao đến 
công ty của cô ấy. Làm như 

thế, bạn không những ghi điểm 
vì hoa, mà còn ghi điểm vì khiến 

nhiều người biết về tình yêu của bạn 
dành cho cô ấy. 

 
5. Lên kế hoạch cho buổi tối 
lãng mạn
Hãy chắc chắn rằng tối ấy nàng 
không bận gì. Nếu có thể, hãy thuê 
một người đến nhà chăm trẻ hôm 
đó. Hãy đặt bàn tại một nhà hàng. Vì 
Lễ Tình Yêu là một dịp bận rộn cho 
các nhà hàng, nếu bạn muốn tránh 
xa đám đông, hãy chọn đi chơi vào 
một ngày cuối tuần gần dịp lễ này.

 

6. Hãy nhớ: ‘Chìa khóa vào trái 
tim em phải là một món quà bất 
ngờ vào một thời điểm bất ngờ’
Đó là lời thoại trong bộ phim mang tên 
“Finding Forrester.” Mà nếu tặng quà 
Valentine vào dịp Valentine thì chẳng 
còn yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, vẫn có 
cách để giữ được yếu tố này. Này những 
quý ông, hãy thoát khỏi suy nghĩ lối 
mòn đi nào. Hãy quên đi chocolate và 
mua cho cô ấy trang sức và một chiếc 
chăn choàng đẹp. Hoặc bạn có thể 
cùng cô xem một vở ballet hoặc đưa cô 
ấy một tấm thẻ làm đẹp ở một spa nào 
đó. Bạn phải trao cho nàng những kỷ 
niệm ngọt ngào hơn là mớ giấy gói kẹo 
và những đóa hồng rồi cũng héo khô.

 
7. Tránh sa đà vào những món 
quà mang tính thực dụng
Một thẻ hội viên tập gym hay một bộ 
dụng cụ dành cho cô ấy cũng ổn thôi. 
Nhưng nếu bạn tặng một chiếc xe đạp 
thể thao hay một chiếc máy trộn bột, 
chưa kể nó đắt tiền đến đâu, cũng sẽ 
làm ngày lễ tình nhân trở nên tệ hại. 
Và cái kết là những “chiếc giá treo cổ” 
hay “một đội xử bắn” sẽ chờ đợi bạn 
trên đường về nhà đấy.

 
8. Hãy tặng những món quà 
mang tính cá nhân
Hãy mua một tấm thiệp Valentine và 
thêm vào những thông điệp cá nhân. 
Hãy dành những dòng ghi chú thật 
đặc biệt cho cô ấy, tốt nhất những 
dòng chữ này nên được viết tay. Hãy 
nói với nàng về vị thế quan trọng của 
nàng trong cuộc sống của bạn, hãy 
tâm sự với nàng rằng bạn cảm kích 
tất cả những gì nàng làm cho bạn, và 
rằng bạn yêu nàng như thế nào. 

Những lời tâm tình này không cần 
phải quá bay bướm, không cần phải 
được viết quá nắn nót, mà tốt nhất là 
phát xuất từ trái tim. Sự chân thành 
bao giờ cũng tốt hơn những lời chót 
lưỡi đầu môi.

 
9. Tận hưởng
Tại sao không tận hưởng và có thật 
nhiều niềm vui vào dịp lễ này thay vì 
cứ chê bai ngày Valentine? Dù sao thì 
bạn cũng phải đón ngày Valentine, 
vậy chớ nên phiền lòng. Hãy khiến 
cho buổi tối trở thành một dịp đặc 
biệt cho cả người phụ nữ bạn yêu 
và cho chính bản thân mình. Có 
phải đây là một dịp tuyệt vời để đến 
dùng bữa tại một nhà hàng Thái 
hay đến thăm một hãng làm rượu 
vang mà cả hai cùng yêu thích? 
Hoặc là bạn cũng có thể mời một số 
người bạn để tổ chức một bữa tiệc.

10. Hãy biến nàng thành nữ 
hoàng trong ngày Lễ Tình Yêu
Đó là tất cả mà tôi muốn nói.

Ngày 14/02 là lễ hội của Tình 
yêu. Hãy khiến ngày này thật trọn 
vẹn ý nghĩa.

 
Ông Jeff Minick có bốn người con và 
rất nhiều cháu ở tuổi đang lớn. Trong 
20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, 
và ngôn ngữ Latin cho các học sinh 
tại Asheville, North Carolina. 

Song Ngư biên dịch 

JEFF MINICK 

Có một sự thật trong Ngày 
Valentine, ngày Lễ Tình Yêu: 
phụ nữ thì vui thích, đàn 
ông thì không.

Gần đây, tôi đã có cuộc trò chuyện 
với anh trai mình về ngày Lễ Tình 
Yêu. Anh kể lại rằng cách đây vài năm 
có lần anh đã nói với người vợ 40 tuổi 
của mình hãy phớt lờ ngày Lễ Tình 
Yêu đi vì đây là dịp “chỉ dành cho giới 
trẻ, mình già rồi”.

Tới đây, tôi để các bạn mặc sức 
mà mường tượng những lời mà anh 
tôi phải nghe từ cô vợ. Quả thật, khi 
anh Doug kể với tôi về phản ứng của 
người bạn đời, tôi nghe mà không thể 
nhịn được cười.

Tại sao phần lớn đàn ông chúng 
ta lại không mấy thích thú với ngày 
Lễ Tình Yêu? Ngược lại, tại sao hầu 
hết phụ nữ lại xem ngày này là một 
bữa tiệc đặc biệt dành để tôn vinh 
tình yêu?

Rõ ràng, những món quà truyền 
thống dành cho ngày Lễ Tình Yêu 
luôn luôn đậm nét nữ tính: những 
cánh thiệp hình trái tim, những bó 
hoa, những hộp chocolate, và thậm 
chí có cả những trái tim làm bằng 
đường cùng với những câu từ ướt át 
như: Là của anh nhé (Be Mine), hoặc 
Điên đảo vì em (Crazy 4U). 

Đối với một số chàng trai, ngày 
Lễ Tình Yêu giống như một bộ phim 
điện ảnh. Trong bộ phim đó, họ vào 
vai chính. Tuy nhiên, họ lại thường 
xuyên sắm vai người bạn trai hoặc 
những người chồng vụng về. Vụng 
như thể không biết gì về chuyện 
tình yêu. Ngày Lễ Tình Yêu trong 
mắt của những người phụ nữ phải 
là “Sleepless in Seattle”, trong khi 
những người đàn ông lại xem ngày 
lễ này như nhiệm vụ nhảy dù vào 
phòng tuyến của quân Đức trong 
phim “The Dirty Dozen”.

Trong suốt cuộc hôn nhân của 
mình, tôi là một trong vô số những 
người đàn ông phải ngượng ngùng 
khi bước qua cửa hàng hoa vào ngày 
14/02, tay này thì cầm hoa, tay kia 
thì cầm thiệp. Lối mòn sẽ như thế 
này: những người đàn ông sẽ trả tiền 
cho những món đồ vừa mua được, sẽ 
thủng thẳng đi đến bãi đậu xe, sẽ ngồi 
trong xe hơi, sẽ viết những lời yêu 
thương trên thiệp, và lái xe về nhà 
với vợ hoặc bạn gái. Lúc này, những 
người phụ nữ sẽ nhanh chóng nhận 
ra, ngay từ khi những người đàn ông 
bước vào nhà, rằng họ vừa đi mua 
sắm cho dịp Lễ Tình Yêu.

Thật tai hại. 
Này những người đàn ông, việc 

chuẩn bị cho ngày Lễ Tình Yêu 
không nhất thiết phải như thế đâu. 
Các anh hãy nghe lấy lời khuyên từ 
một ông già – là chính tôi đây. Sau 
đây là một số mẹo để giúp anh em 
tận hưởng, hoặc ít nhất là “vượt 
qua” ngày Lễ Tình Yêu mà không 
cảm thấy sượng sùng:

1. Hãy kín tiếng
Tôi không có ý rằng bạn hãy giấu 
những đóa hoa đi. Ý tôi là, nếu như 
vợ hoặc bạn gái của bạn thích ngày 
Lễ Tình Yêu, thì hãy giấu những cảm 

xúc tiêu cực của 
bạn (nếu có) về 
ngày lễ này. Ví 
như, đừng bao 
giờ huyên thuyên 
rằng tất cả là do 
hãng Hallmark dàn 
dựng với sự phối hợp 
giữa những nhà trồng hoa 
hồng và những công ty sản 
xuất chocolate.

 
2. Hãy tôn trọng lịch sử
Ngày Lễ Tình Yêu – Valentine’s 
Day – có nguồn gốc từ thời La 
Mã cổ đại. Và khi “tham gia” 
vào sự kiện này, bạn đang góp 
phần tôn vinh lịch sử và duy trì 
những giá trị truyền thống. “Omnia 
Vincit Amor”: Tình yêu chinh phục 
hết thảy – như cổ nhân thường nói. 
Hãy sống theo tinh thần của câu nói 
này trong ngày Lễ Tình Yêu.

 
3. Mua sắm trước ngày
Lễ Tình Yêu 
Thiệp, hoa, và những món quà. Khi 
về nhà vào ngày 13/02, hãy nói với 
người phụ nữ của bạn rằng bạn cần 
một bình hoa cho những bông hoa 
đặt vừa lấy từ tiệm về. Hãy chắc chắn 
rằng cô ấy nhìn thấy các gói hàng 
và túi quà khác mà bạn đang mang 

10 bí quyết
giúp các quý ông 

ghi điểm vào
ngày Valentine

Sự chân thành bao giờ cũng tốt hơn những lời chót lưỡi đầu môi.

Hoa hồng
sẽ luôn là một 
lựa chọn hoàn 
hảo vào ngày
Lễ Tình Yêu.
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Còn có một vài 
khoảnh khắc 
cuộc sống bình 
thường mà tôi sẽ 
trân trọng với tư 
cách là người mẹ 
kế, chính là khi bé 
Jude đã tin tưởng 
tôi bằng cảm xúc 
của cậu bé.
Rebekah Ryan Seabolt

BUSINESS HOURS:
MON–THU: 11AM – 8PM
FRI–SAT: 11AM – 9PM

SUNDAY: CLOSED

25551 KINGSLAND BLVD. 
SUITE B102, KATY, TX 77494

(832) 437–4519

Phở Tái Lăn Hà Nội, Phở Đặc Biệt, Phở 
Fillet Mignon, Phở Gà, Phở Đồ Biển, 
Mì, Bún, Cơm, Bánh Mì, Chả Giò, Gỏi 

Cuốn, Hủ Tiếu Áp Chảo, Món Ăn Chay, 
Trà Sữa, và Món Tráng Miệng.

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
KHÔNG CHẤT PHỤ GIA
KHÔNG DÙNG CHẤT ĐIỀU VỊ

-

Được điều chế theo 
từng phần nhỏ

Xem thêm video của 
Chef John trên:

Có bán tại:

Tập hợp các loại Nước sốt 
Đặc chế mới.

Hương vị Hồng Kông nổi bật
Umami ngon trong chai

Nước sốt XO

Nước sốt cay
Được pha trộn điêu luyện

và linh hoạt
Không thể thiếu cho các

món chiên

Nước sốt dầu ớt đỏ

Thật nhiều hương vị
Làm bạn không thể quên 
hương vị châu Á

MASTER

Taste of Joy

Được Phát Triển Bởi
Vua Đầu Bếp John

Trên 30 năm kinh nghiệm về ẩm thực 

Giám khảo các cuộc thi ẩm thực 

Đầu bếp nổi tiếng

Có hàng triệu người theo dõi
trên YouTube và mạng xã hội 
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NGUYỄN TƯỜNG TUẤN

Thời gian trôi quá nhanh, mới ngày 
nào đó chúng ta còn là những sinh 
linh bé bỏng trong vòng tay ôm ấp 
của cha mẹ! Chớp mắt, đã cắp sách 
đến trường, trần gian mở rộng với 
thầy, cô, bạn bè. Tiểu học lên trung 
học, rồi đến đại học. Có người đi hết 
chặng đường mài giũa kinh sử, kẻ 
khác sang ngang bước qua một chân 
trời mới lạ. Thế giới bao la, với trăm 
triệu ngã đường, để rồi quy tụ về nẻo 
hư không, cõi vĩnh hằng.

Chúng ta cùng đi trên chuyến 
tầu mang tên “Thời gian.” Mỗi 
nơi con tầu dừng là một sân ga kỷ 
niệm, người lên, kẻ xuống, cha mẹ 
ngồi cùng chúng ta lúc khởi hành, 
bất chợt giây phút nào đó nhìn qua 
chiếc ghế bên cạnh, song thân đã 
vội vã ra đi về một phương trời nào 
đó, để lại chúng ta cô đơn trên đời! 
Đến một trạm ga khác, chiếc ghế 
bỏ trống bỗng chốc có thêm người 
ngồi, cả hai quen nhau và yêu nhau 
như định mệnh an bài, từ nay họ 
sẽ đi tiếp đến những bến bờ xa lạ. 
Rồi những đứa con xinh đẹp ra đời, 
ngày vui làm cha làm mẹ rồi cũng 
sẽ qua mau, các con sẽ lớn, chúng 
sẽ xuống một sân ga khác, tạm biệt 
cha mẹ, và đón một chuyến tầu mới 
đi về vùng đất xa xăm. 

Chúa Xuân đến, ban cho chúng 
ta một khởi đầu mới. Mọi người 
hân hoan chúc mừng nhau, trong 
niềm vui và nước mắt nghẹn ngào. 

Ngày vui qua mau! Chúa Xuân 
đến rồi đi hẹn năm sau sẽ trở lại! 
Sau ba ngày Tết những lo toan 
cuộc sống sẽ lại đối mặt với chúng 
ta. Chuyến xe lửa tốc hành mang 
tên “Thời gian” cứ thế lăn bánh 
vô tình. Tiếng còi tầu tiếp tục âm 
vang, báo hiệu khoảng thời gian 
đã mất và không bao giờ lấy lại 
được! Nhưng, chúng ta có thể tạo 
nên những giây phút còn lại và 
sắp đến với bình an, hạnh phúc. 

Cuộc sống của con người là 
hữu hạn, quỹ thời gian chỉ có mất 
đi không làm gì có chuyện thêm 
vào. Hạnh phúc hay lo âu đến từ 
cái “TÂM”, bình an cũng đến từ đó. 
Đức Phật đã dạy, “Đời là bể khổ”, và 
mọi người bơi trong đó, biết cách 
bơi sẽ nhẹ nhàng ung dung, không 
biết thì sẽ vẫy vùng ngụp lặn trong 
tuyệt vọng niềm tin.

Tại sao, lời nguyện ước đầu năm 
của mỗi người trong giây phút giao 
thừa linh thiêng, tống cựu nghinh 
tân, không mấy ai đạt được? Xin 
hãy xem lại cái “TÂM” của chúng ta. 
Ước nguyện đầu năm, thiếu vắng 
cái “TÂM” sẽ trở thành vô nghĩa! 

Hình dung như sau, cái “TÂM” 
là hạt giống tốt lành, được gieo vào 
não bộ chúng ta, một mảnh đất phì 
nhiêu. Chúng tôi không quá lời đâu, 
não bộ của con người làm vai trò 
đón nhận hạt giống do chúng ta gieo 
vào, và nó cứ thế lớn lên theo thời 
gian. Khổ một nỗi, khối óc đó không 

làm công việc phân tích hạt giống 
nào tốt hay xấu, nó cũng không thừa 
thời giờ để vất ra ngoài những cây 
cỏ dại, hạt giống ác độc. Cái gì cũng 
được, hạt giống nào cũng xong, bạn 
cứ gieo vào và mảnh đất mầu mỡ sẽ 
giúp vươn lên. Không tin ư? Khi yêu 
ai, tình yêu đó được vun trồng cứ 
thế lớn như thổi, đến nỗi có người 
sẵn sàng chết khi bị phụ bạc! Ghét 
ai, cũng cái mảnh đất phì nhiêu đó 
khiến cái ghét lớn thêm có khi thành 
hận thù! Tất cả đều từ não bộ mà ra.

Anh chị em thân quý thấy rồi đó, 
tại sao kẻ phạm tội, làm điều ác, biết 
rõ việc làm sai trái của mình nhưng 
vẫn không từ bỏ? Vì cái “TÂM XẤU” 
chẳng may đã gieo vào não bộ, nên 
nó cứ thế tiếp tục vun xới lên, trở 
thành cây độc, quả đắng! Nghìn hạt 
giống gieo vào trong ngày đầu năm, 
nếu chúng ta không cẩn thận lựa 
chọn, loại bỏ đi những hạt độc hại, 
não bộ sẽ trở thành địa ngục thay vì 
vườn địa đàng. 

Làm sao tìm ra hạt giống tốt? 
Không mấy khó đâu, bắt đầu chính 
từ cái “TÂM TỐT” của mỗi chúng ta. 
Làm sao để phân biệt giữa hạt giống 
tốt và xấu? Mong rằng anh chị em 
thân quý thử nguyên tắc “Sống như 
hôm nay là ngày cuối cùng” để đạt 
được điều tốt lành, chân thiện mỹ.

Sống như hôm nay là ngày cuối 
cùng! Mỗi buổi mai tỉnh thức, việc 
đầu tiên tôi sẽ cảm ơn Thượng Đế. 
Ngài đã ban cho con thêm một ngày 
trong cuộc đời. Xin cảm ơn ông bà 
cha mẹ, anh chị em, những người đã 
ra đi, con sẽ sống ngày hôm nay thật 
xứng đáng để không phụ lòng các vị. 

Sống như hôm nay là ngày cuối 
cùng! Thời gian là hữu hạn, tôi sẽ 
không để ngày hôm nay trôi qua 
vô nghĩa! Hãy cho tôi là người 
bình thường biết yêu thương 

tha nhân, biết cho nhau nụ cười 
giữa cuộc đời đầy đắng cay, biết 
lắng nghe để mở mang kiến thức, 
biết im lặng để tiếp thu chân lý. 

Sống như hôm nay là ngày cuối 
cùng! Mỗi buổi sáng tôi sẽ chúc 
đồng nghiệp một ngày tuyệt vời, 
mỗi phiên họp tôi sẽ lắng nghe 
những ý tưởng mới lạ. Bất đồng ý 
kiến là điều đương nhiên xẩy ra khi 
hai người ngồi lại bên nhau. Vì hôm 
nay là ngày cuối cùng, tôi sẽ không 
để đồng nghiệp bất mãn hay giận dữ 
về mình. “Đồng ý trong cái không 
đồng ý”, tôi sẽ chấp nhận ý kiến của 
bạn, và chúng ta cùng nhau thử tìm 
một đáp số chung, thay vì đỏ mặt tía 
tai cãi nhau. 

Sống như hôm nay là ngày cuối 
cùng! Sáng nay, vợ chồng chúng tôi đã 
hôn nhau chưa? Hôm nay là ngày cuối 
cùng, tôi đã nói lời yêu thương với 
các con? Lời cảm tạ ân tình với đồng 
nghiệp, bạn bè, thân hữu? Khi ra đi, 
đâu còn dịp để nói lời yêu thương, 
chân tình? Sinh ra tay trắng tay, ra đi 
cũng chẳng mang theo được thứ gì, 
ngoài lòng quý mến của người ở lại. 
Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ phải để 
lại một chút gì để nhớ để thương nơi 
gia đình, anh chị em, bạn bè. 

Tiền bạc, nhà cao cửa rộng, danh 
vọng, tất cả chỉ là phù du. 

Theo triết lý “Sống như hôm 
nay là ngày cuối cùng”, bạn sẽ tìm 
thấy hạnh phúc ngay ở trần gian. 
Tình yêu, nụ cười, tấm lòng nhân ái 
chính là những hạt giống trân quý 
mà bạn gieo ở trần gian này. Hãy 
gieo cái “TÂM TỐT” để nhận trái 
ngọt khi ta đang sống. 

Ngày hôm nay là tất cả!

Quan điểm của tác giả không nhất 
thiết phản ánh quan điểm của 
Epoch Times Tiếng Việt.

LOUISE BEVAN

Trong lần đầu tiên gặp mẹ kế 
trước buổi lễ kết hôn với cha 
mình, một cậu bé đã không 
kìm nén nổi xúc động khi bất 

ngờ nhận được một món quà quý giá. 
Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc 
gia đình tuyệt đẹp đang làm tan chảy 
trái tim mọi người khắp thế giới.

Cô Rebekah Ryan Seabolt là người 
gốc Gainesville, 32 tuổi, chuyển đến 
Athens, Georgia vào năm 2014 để 
lấy bằng Thạc sĩ, và cô đã quyết định 
không bao giờ rời xa nơi này. Cô 
Rebekah hiện đang làm việc tại Đại 
học Georgia. Cô đã gặp chồng mình là 
anh Tyler Seabolt trên một ứng dụng 
hẹn hò vào tháng 09/2019.

“Trong vòng hai tuần kể từ khi gặp 
nhau, chúng tôi đã thầm biết rằng cả 
hai sẽ tiến tới hôn nhân,” cô Rebekah 
chia sẻ với The Epoch Times qua email.

Tháng 06/2020 cặp đôi đã làm lễ 
kết hôn. Tuy nhiên, ngoài sự gắn kết 

thiêng liêng của hai người, đám cưới 
của Seabolts còn có sự tham gia của 
một vị khách thứ ba vô cùng đặc biệt: 
con trai của Tyler, bé Jude.

Cậu bé Jude đã là một phần của 
mối quan hệ gắn bó này từ khi cặp đôi 
tổ chức đính hôn. Nhờ sự giúp đỡ từ 
người bà của mình, cậu bé đã tặng mẹ 
kế Rebekah một đôi hoa tai tuyệt đẹp 
khi bố Tyler cầu hôn cô Rebekah.

“Đó là một khoảnh khắc đầy xúc 
động đối với tôi,” cô Rebekah hồi 
tưởng lại “khi nhìn thấy cậu bé chạy 
ra khỏi xe với một chiếc hộp nhỏ nhắn 
trên tay, tôi đã biết rằng mình sẽ mãi 
mãi bước vào một vai diễn nổi bật 
trong cuộc đời của cậu bé.”

Trong lễ đính hôn, Jude đã đề nghị 
có một chiếc nhẫn của riêng cậu. Vì 
cả Rebekah và Tyler đều nhận được 
một chiếc nhẫn. Cô tự nhận là “người 
dì đặc biệt” với cháu gái và các cháu 
trai của mình, Rebekah đã quyết tâm 
làm cho con riêng của hôn phu cảm 
thấy được đón nhận, nâng niu, và 

Ước nguyện đầu năm 

‘Gia đình là mãi mãi’: Thông điệp 
của món quà trong ngày cưới

gia đình ba người đang thích nghi với 
“trạng thái bình thường mới”, trong 
khi cô Rebekah cũng đang quen dần 
với cuộc sống có một “đứa trẻ hiếu 
động 10 tuổi”. 

Cô Rebekah nói, các gia đình chắp 
vá thường có những khó khăn và một 
chút rối loạn, nhưng gia đình họ nhìn 
chung thì khá tốt đẹp. Cô hy vọng rằng 
câu chuyện của gia đình mình sẽ truyền 
cảm hứng cho những người khác về 
vai trò tích cực mà những cha mẹ kế 
có thể đóng góp vào cuộc sống của một 
đứa trẻ như thế nào. 

“Khi các gia đình có thể cùng nhau 
làm việc vì tương lai đứa trẻ, tất cả 
chúng ta sẽ trở nên tốt hơn! Các chàng 
trai của tôi đã thể hiện sự khoan dung 
với tôi nhiều hơn những gì tôi xứng 
đáng trong từng ngày, đã yêu thương 
tôi qua những khó khăn, và tôi yêu họ 
thật nhiều vì điều đó.”

Hà Chi biên dịch

trân trọng.
“Tôi nghĩ sẽ thật đặc biệt nếu làm 

cậu bé bất ngờ với một chiếc nhẫn 
trong ngày cưới của chúng tôi,” cô chia 
sẻ. “Tôi đã rất hào hứng.”

Sau đó, cô Rebekah đã đặt hàng 
chiếc nhẫn vàng hồng nhỏ nhất mà 
cô có thể tìm thấy trên Etsy và khắc 
trên đó dòng chữ “Forever family, 
6.26.2020” phía mặt trong nhẫn. Vào 
ngày 26/06, trong buổi gặp mặt đầu 
tiên trước ngày lễ thành hôn, bố Tyler 
đã đưa tay che mắt con trai Jude, trì 
hoãn việc hé lộ món quà cho đến giây 
phút cuối cùng.

“Tôi nghĩ rằng cậu bé đã hơi choáng 
ngợp khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi 
trong ngày cưới của chúng tôi, và cậu 
bé đã bật khóc,” cô Rebekah kể lại với 
The Epoch Times. “Sau đó tôi đã trao 
cho con chiếc nhẫn và tôi nghĩ rằng cậu 
bé sẽ cảm thấy vô cùng đặc biệt trong 
khoảnh khắc được trao nhẫn.”

Cô Rebekah đã viết và chia sẻ những 
bức ảnh trên Instagram, “Tôi rất vinh 
hạnh được cùng nuôi dạy Jude với bố 
của cậu bé.” 

Người mẹ kế mới cũng thừa nhận 
với The Epoch Times rằng chiếc nhẫn 
đã bị rơi mất hai lần và sau đó được 
tìm thấy nằm trên đường; tuy nhiên, 
cô ấy cũng nói thêm, “Tôi đã làm con 
bất ngờ với một chiếc nhẫn mới trong 
dịp lễ Giáng Sinh!”

Hồi tưởng lại một vài khoảnh 
khắc tuyệt vời nhất khi làm mẹ kế, cô 
Rebekah cho rằng lễ đính hôn và lễ 
cưới của cô là hai trong những sự kiện 
nổi bật nhất trong cuộc sống gia đình 
của Seabolts cho đến nay.

“Còn có một vài khoảnh khắc cuộc 
sống bình thường mà tôi sẽ trân trọng 
với tư cách là người mẹ kế, chính là 
khi bé Jude đã tin tưởng tôi bằng cảm 
xúc của cậu bé,” cô hồi tưởng.

“Điều đó không xảy ra mỗi khi 
cậu bé gặp rắc rối,” Rebekah tiếp tục, 
“nhưng những khoảnh khắc mà cậu 
bé cảm thấy đủ tin cậy để bớt hiếu 
động và chia sẻ cảm giác với tôi thì 
thật đặc biệt.”

Khi dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn, 

Trong lần đầu tiên 
gặp mẹ kế trước 

buổi lễ kết hôn 
với cha mình, một 
cậu bé đã không 
kìm nén nổi xúc 

động khi bất ngờ 
nhận được một 

món quà quý giá. 

Cô Rebekah đã 
viết và chia sẻ 

những bức ảnh 
trên Instagram, 

“Tôi rất vinh hạnh 
được cùng nuôi 
dạy Jude với bố 

của cậu bé.” 
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Hãy trân trọng người lớn tuổi 
như những báu vật lịch sử 
sống động và lôi cuốn
Bộ pijama màu hồng và trắng của mẹ 
rất vừa vặn với tôi. Chất liệu mềm 
mại khiến tôi cảm thấy mình đang 
được mẹ ôm ấp. Vì mẹ đã giảm cân 
rất nhiều, tôi thừa hưởng một số bộ 
quần áo gần như chưa mặc của bà. Do 
tác dụng của cơn đau và thuốc, mẹ tôi 
không thể giao tiếp mạch lạc. Niềm 
hối tiếc của tôi ngày càng lớn khi sức 
khỏe của bà giảm sút. Tại sao tôi đã 
không dành nhiều thời gian hơn, hỏi 
han bà nhiều hơn, và tìm hiểu thêm 
về cuộc sống của bà?

Lời động viên của tôi đối với 
những người trẻ tuổi là: Hãy trân 
trọng người lớn tuổi như những 
báu vật lịch sử sống động và lôi 
cuốn. Nếu bạn có mối quan tâm 
đặc biệt hoặc tò mò về một khoảng 
thời gian nhất định, chiến tranh 
hoặc biến động chính trị, hãy gặp 
một người đã từng trải qua điều đó. 

Các hoạt động hàng ngày cách 
đây 60 năm hoặc lâu hơn là gì, và 
giai đoạn lịch sử đó có những khó 
khăn nào? Mọi người phản ứng như 
thế nào khi chiến tranh kết thúc, con 
người đặt chân lên Mặt Trăng, hoặc 
các sự kiện đáng chú ý khác? Ngôi nhà 
thời thơ ấu của họ rộng như thế nào, 
và có bao nhiêu người sống trong đó? 

Công việc đầu tiên của họ là gì và ai 
là người đã hướng dẫn họ trong công 
việc? Hãy hỏi xem họ đã khó khăn 
như thế nào khi thích nghi với thế 
giới công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Nếu bạn không có người lớn tuổi 
trong gia đình, hãy nhờ nhà thờ, 
trung tâm cộng đồng, hoặc nhà trợ 
giúp sinh hoạt để được giới thiệu. Tôi 
đã rất ngạc nhiên về độ chính xác của 
ký ức và tính trung thực của cảm xúc 
được chia sẻ. 

Thông thường, mọi người sẽ cảm 
thấy có giá trị khi bạn đặt câu hỏi 
và thể hiện sự quan tâm. Mỗi người 
lớn tuổi đều cần điều đó. Có lẽ một 
“người già còn sáng suốt” có thể dạy 
cho bạn một kỹ năng thực hành mà 
không nhiều người có được. Sẽ luôn 
có một điều gì đó mới cho bạn học 
hỏi. Và nếu đó là từ người thân của 
bạn, bạn có thể biết nhiều thêm về 
chính mình!

Susan L. Fink, Wisconsin

Luôn bắt đầu phát triển một 
mối quan hệ chuyên nghiệp 
trước khi tập trung vào xây 
dựng mối quan hệ cá nhân
Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình 
trong việc huấn luyện và giảng 
dạy ở cấp trung học và đại 
học. Khi hiển nhiên rằng tôi 
đang làm việc trong một thế 
giới ngày càng phát triển của 
những người cấp tiến cánh tả 
và những đồng nghiệp bảo tôi 
cách bỏ phiếu để ủng hộ các công 
đoàn mà tôi không thuộc về, tôi đã 
quyết định rời đi và bước vào một thế 
giới của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh. 
Đó là thế giới bán hàng độc lập trả 
công bằng tiền hoa hồng. Tôi đã chọn 
lĩnh vực y tế, và rất may mắn đã kiếm 
sống khá tốt trong sự nghiệp mới này. 
Trong quá trình này, tôi đã tham dự 
nhiều hội nghị bán hàng và phương 
pháp điều trị y khoa, để tăng kiến   thức 
về sản phẩm của chúng tôi và cách 
truyền đạt thành công những ưu điểm 
của chúng tôi với các khách hàng bác sĩ.

Trong lúc đó, công ty chúng tôi bắt 
đầu tổ chức các cuộc hội thảo hàng 
năm với sự tham gia của các bác sĩ và 
nhân viên của họ. Chúng tôi thường 
chọn những địa điểm hấp dẫn và mời 
các bác sĩ đến tham dự. Những người 
bán hàng chúng tôi được thưởng khi 

GỬI THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Hãy dành nhiều thời gian cho mẹ!

Hãy trân trọng 
người lớn tuổi

như những báu vật 
lịch sử sống động

và lôi cuốn.

mời được càng nhiều khách hàng của 
mình đến tham dự, với một khoản 
tiền thưởng rất hậu hĩnh. Tôi đã 
giành chiến thắng trong các cuộc thi 
đó hàng năm, và sau bốn năm, công 
ty muốn biết tôi đã làm gì để thuyết 
phục được rất nhiều bác sĩ chấp nhận 
lời mời của tôi. Đồng thời, nhiều đồng 
nghiệp của tôi cũng cất tiếng hỏi làm 
thế nào mà tôi có thể thiết lập được 
mối quan hệ có vẻ bền chặt như vậy 
với khách hàng của mình. Đây là 
phần còn lại của câu chuyện.

Tôi đã quan sát rất sớm cách mọi 
người hành xử trong công việc. Tôi 
đã thấy những người đại diện bán 
hàng thực sự sắc sảo trong giao tế, 
uống rượu và dùng bữa, hối hả trên 
con đường kinh doanh khiến tôi ghen 
tị. Nhưng rồi không sớm thì muộn, họ 
trở nên kiệt sức và rời đi. Tôi đã chọn 
một con đường khác. Tôi đã làm việc 
trung thực và siêng năng trong nhiều 
năm để khẳng định mình là một đại 
diện đáng tin, trung thành, có thể 
trông cậy của khách hàng và nhân 
viên của họ. 

Chính là vào thời điểm đó, tôi 
bắt đầu cảm thấy thoải mái khi chấp 
nhận và xây dựng các mối quan hệ 
cá nhân, và nhận thấy rằng khi làm 
vậy, tôi ngày càng an tâm hơn với 
khối lượng kinh doanh mà tôi đã 
thực hiện. Cuối cùng thì tôi cũng gặt 
hái được những phần thưởng xứng 
đáng gần như không thể mất đi.

Công ty của tôi và tất cả những 
đại diện trẻ hơn đều muốn biết làm 
thế nào hoặc vì sao tôi lại thành công 
trong việc xây dựng mối quan hệ của 
mình; điểm mấu chốt là:

“Luôn phát triển mối quan hệ 
chuyên nghiệp trước khi xây dựng 
mối quan hệ cá nhân. Nếu làm theo 
cách ngược lại, bạn sẽ thất bại giống 
như rất nhiều người mà tôi đã quan 
sát trong nhiều năm làm việc. Bây 
giờ khi đã về hưu, tôi vẫn còn một 
số người bạn thân nhất của mình, 
những người mà tôi đã từng liên hệ 
vì công việc.”

Một câu chuyện đơn giản về rùa và thỏ!

Dan Berner, Minnesota

Quý vị muốn đưa ra lời khuyên gì cho
các thế hệ trẻ?
Chúng tôi kêu gọi Quý độc giả chia sẻ những 
giá trị vượt thời gian có thể phân định rõ đúng 
và sai, và truyền cho thế hệ tương lai những 
kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm của mình. 
Chúng tôi nhận thấy những thông điệp ý nghĩa 
truyền lại cho thế hệ tiếp theo đang giảm dần 
theo thời gian, và rằng chỉ với một nền tảng 
đạo đức vững vàng thì thế hệ tương lai mới có 
thể phát triển mạnh mẽ. Hãy gửi thông điệp 
của Quý vị, cùng với tên đầy đủ, tiểu bang 
và thông tin liên hệ tới NextGeneration@
epochtimes.com hoặc etviet@etviet.com 
hoặc Next Generation, The Epoch Times, 229 
W. 28th St., Floor 7, New York, NY 10001.

Bảo Minh biên dịch

Hầu hết 
những người 
trẻ tuổi thích 
nghe các câu 
chuyện thời 
thơ ấu của cha 
mẹ họ, những 
năm học đại 
học, cách họ tỏ 
tình với nhau, 
và công việc. 

JEFF MINICK
 

Trong cuốn sách “Một Vùng Hoang 
Dã Thân Quen: Tìm Một Mái Ấm 
trên Con Đường của Daniel Boone”, 
tác giả S. J. Dahlman có trích dẫn 

lời của Michael Crichton: “Nếu bạn không 
hiểu biết lịch sử, vậy thì bạn sẽ không biết 
gì cả. Bạn là một chiếc lá không biết rụng về 
cội nào.” 

Những người có một số hiểu biết nhất 
định về lịch sử trong chúng ta đều nhận thức 
được rõ rằng: Nhiều công dân của đất nước 
chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, 
là những chiếc lá không biết rụng về cội nào. 

Có lẽ bạn đã xem video của Mark Dice 
trên YouTube. Anh ấy đứng trên vỉa hè, 
cầm micro, và phỏng vấn những người đi 
đường. Anh đã hỏi họ lý do tại sao chúng ta 
kỷ niệm Ngày Độc Lập vào hôm 04/07. Thế 
rồi anh nhận được những cái nhìn bối rối, 
hoặc những câu trả lời kiểu như: "Đó là ngày 
chúng ta giành được độc lập từ Canada.” 

Có lẽ bạn đã nói chuyện với một người 
bạn hoặc một người hàng xóm trông hoàn 
toàn ngơ ngác không hiểu khi bạn nói với 
họ rằng tổ tiên xa xôi của bạn đã chiến đấu 
trong Trận Yorktown. 

Có lẽ bạn đã xem chương trình CNN hoặc 
Fox News, và nhận ra rằng một số thành viên 
hiện tại trong Quốc hội của chúng ta dường 
như thiếu kiến thức chuyên môn về Hiến 
Pháp Hoa Kỳ.

Là một sinh viên chuyên ngành lịch sử ở 
đại học, rồi tiếp đến là hai năm nghiên cứu 
sau đại học, và là một người dành cả đời đọc 
lịch sử và tiểu sử, tôi cảm thấy lo sợ hơn là 
bất ngờ trước sự thiếu hiểu biết này. 

Nghiên cứu lịch sử giống như bước lên 
một cỗ máy thời gian. Chúng ta tiến nhập 
vào những thử thách và chiến thắng của 
những người đã đi trước mình. Chúng ta 
tìm thấy hy vọng trong sự tiến bộ của loài 
người. Và chúng ta học hỏi được về nghệ 
thuật của thay đổi sắc thái. Ví dụ như, chúng 
ta miễn cưỡng thừa nhận rằng Robert E. 
Lee đã chiến đấu vì một mục đích xấu. Tuy 
nhiên, ông ta đã làm vậy vì tình yêu dành 
cho mảnh đất Virginia, nơi ông coi như nhà 
của mình. 

Nếu chúng ta không lên được cỗ máy 
thời gian đó, nếu chúng ta không nghiên 
cứu và đánh giá cao những người đã hy 
sinh để có được hiện tại hôm nay, chúng ta 
sẽ trở thành những kẻ lưu lạc. Giống như 
rất nhiều người ngày nay, chúng ta sẽ trôi 
dạt vô định trong dòng sự kiện hiện tại. Rồi 
chúng ta sẽ tin vào những lời hứa kỳ quặc 
của các chính trị gia nào đó, những người 
mà bản thân họ cũng thiếu hiểu biết về lịch 
sử nhân loại.

Vậy chúng ta có thể làm gì để giúp những 
chiếc lá quanh chúng ta nhận thức rõ hơn 
rằng chúng đang bám vào những cái cành 

6 cách giúp con bạn
hứng thú với môn lịch sử 

của một cây sồi khổng lồ? Và những cái 
cành đó lại lần lượt được cố định vào một 
thân cây to lớn? Và thân cây to lớn đó lại 
được nuôi dưỡng bởi những chiếc rễ đâm 
sâu vào quá khứ?

Hãy để sang một bên môn lịch sử được 
dạy trong các trường học của chúng ta – một 
số thứ thì hữu ích, nhưng số khác thì không. 

Đây là 6 cách mà các bậc cha mẹ, ông bà, 
cô dì chú bác, và những người tư vấn có thể 
tái hiện quá khứ vào trong cuộc sống của 
thế hệ trẻ, và giúp họ phát triển sự tôn trọng 
dành cho thế hệ đi trước.

Hãy bắt đầu từ khi còn nhỏ
Nếu chúng ta khơi dậy được lòng nhiệt 
tình của những người trẻ tuổi và đem 
đến cho họ những cuốn sách hay, chúng 
ta có thể khiến cả những đứa trẻ mẫu giáo 
thích thú với môn lịch sử. Những giá sách 
trong các thư viện công cộng của chúng ta 
chứa vô số những câu chuyện lịch sử đầy 
màu sắc, những trang tiểu sử cuốn hút 
và những cuốn tiểu thuyết lịch sử. Chẳng 
hạn như, bộ sách Eyewitness Books đã 
hấp dẫn không chỉ những đứa trẻ 6 tuổi, 
mà cả những người trưởng thành. Các 
cuốn sách tiểu sử dành cho học sinh tiểu 
học trình bày nhiều câu chuyện sinh 
động của những bậc vĩ nhân, từ George 
Washington đến Florence Nightingale, từ 
John Glenn đến Martin Luther King, Jr.

Thời còn đi học, tôi đã say mê bộ 
truyện “Thời Thơ Ấu của Các Danh Nhân 
Hoa Kỳ”. Khi trưởng thành, tôi đã sưu 
tầm gần một trăm cuốn của bộ truyện đó, 
dẫu là mua ở thư viện hay nơi bán đồ cũ, 
để chia sẻ với con cháu mình. (Hai cô cháu 
gái sinh đôi của tôi đặc biệt yêu thích cuốn 
sách về cuộc đời của Helen Keller.) 

Khi bạn cho các con mình làm quen với 
lịch sử ngay từ khi còn nhỏ, chúng có thể sẽ 
đam mê lịch sử trọn đời.

 
Những bộ phim tài liệu
Có hàng ngàn những bộ phim điện ảnh và 
phim tài liệu lấy bối cảnh trong quá khứ. 
“Drums Along The Mohawk”, “Spartacus”, 
“Glory”, “Apollo 13”, “Hotel Rwanda”, 
“Lawrence of Arabia”, “Darkest Hour”: những 
bộ phim như vậy khiến giới trẻ có hứng thú 
tìm hiểu và thảo luận về lịch sử quá khứ. 
Hãy lên YouTube, tìm kiếm “lịch sử dành cho 
trẻ em” hoặc “lịch sử dành cho thanh thiếu 
niên”. Bạn sẽ tìm thấy vô số những bộ phim 
tài liệu miêu tả về mọi thứ, từ việc xây dựng 
các kim tự tháp, cho đến cuộc Nội Chiến.

 
Thảo luận về các sự kiện đang diễn 
ra hiện tại
Các tiêu đề tin tức của thời điểm hiện 
tại sẽ được liên kết với các sự kiện trong 
quá khứ. Ngọn lửa phá hủy một phần Nhà 
thờ Đức Bà đã giúp người ta có chút thì 

giờ truy cập internet và đọc về thông tin 
lịch sử của nhà thờ. Vụ sát hại hàng trăm 
người ở Sri Lanka vừa qua là lúc chúng ta 
cần nhìn lại di sản văn hóa phong phú của 
hòn đảo đó và những cuộc xung đột đẫm 
máu gần đây của nó.

Mời những người lớn tuổi đến nói 
chuyện tại các lớp học 
Khi đang giảng dạy lịch sử Hoa Kỳ cho 
một lớp học tại gia, tôi đã nhờ cha của một 
học sinh đến nói chuyện với các bạn trẻ về 
khoảng thời gian trong Thủy quân lục chiến 
của ông. Ông phục vụ trong chiến tranh Việt 
Nam, và sau đó đã trở thành quân nhân có 
cấp bậc cao nhất quân đoàn. Khi đến, ông 
đã diện cả bộ màu xanh lam đậm – thật 
ngạc nhiên là ông vẫn mặc vừa quân phục 
cũ của mình. Những câu chuyện về chiến 
tranh Việt Nam của ông đã khiến các học 
sinh và tôi đều cảm thấy thích thú. Vào hôm 
đó, lịch sử đã nhảy ra khỏi những trang 
sách giáo khoa và trở nên thật sống động.

 
Ghé thăm các địa điểm lịch sử trong 
những kỳ nghỉ hè và nghỉ lễ
Mới đây, vợ chồng con gái tôi đã đưa 
các con chúng đến Jamestown và 
Williamsburg, rồi ở đó 3 ngày. Khi trở về, 
bọn trẻ sôi nổi kể lại những gì chúng đã 
thấy: các món đồ nghệ thuật và hàng thủ 
công, vũ khí trong Dinh Thống Đốc, gông 
cùm, nhà kho, và trụ đánh roi.

 
Cuối cùng, hãy kể những câu 
chuyện về bạn và gia đình của mình
Hầu hết những người trẻ tuổi thích nghe 
các câu chuyện thời thơ ấu của cha mẹ họ, 
những năm học đại học, cách họ tỏ tình 
với nhau, và công việc. Họ say mê những 
chuyện kể về ông bà cố của họ. Những câu 
chuyện đó được kết nối với lịch sử của thời 
đại. Ví dụ như bạn đã ở đâu khi con người 
lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? Bạn 
nhớ được điều gì về các vị tổng thống khác 
nhau? Bạn thích những ai trong số đó và tại 
sao? Bạn nhớ gì về sự kiện ngày 11/09 ? Và 
đó là cách bạn đang giúp bồi dưỡng nên các 
nhà sử học nhỏ tuổi.

Trong cuốn sách chính trị “Những Suy 
Tư về Cuộc Cách Mạng ở Pháp” mà tôi đã 
đọc từ lâu, tác giả William Burke có viết: 
“Xã hội thực sự là một hợp đồng. Đó là một 
sự hợp tác… không chỉ giữa những người 
đang sống, mà còn giữa những người đang 
sống với những người đã khuất, và với 
những người sắp được sinh ra.”

Khi phá vỡ mối quan hệ hợp tác đó, 
chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.

Khi kiện toàn mối quan hệ đó, chúng ta 
đang xây dựng cầu nối giữa quá khứ của 
chúng ta với tương lai của con cái mình.

  
Nhã Liên biên dịch

Ông Jeff Minick 
có bốn người con 
và rất nhiều cháu 
ở tuổi đang lớn. 
Trong 20 năm, 
ông đã dạy lịch sử, 
văn học, và ngôn 
ngữ Latin cho 
các học sinh tại 
Asheville, North 
Carolina. 

Hãy kể cho con cháu 
của bạn nghe những câu 

chuyện từ cuộc sống 
của mình; chúng sẽ thích 

những câu chuyện đó.

MOTORTION FILMS / SHUTTERSTOCK
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đức tin, và lương tâm nghề nghiệp. 
Hết thảy những điều này đã tạo nên 
một nền tảng vững chắc cho tương 
lai sau này của ông. Cho đến ngày nay, 
Tom còn duy trì những bài tập hít đất 
và gập bụng như thuở ông còn trong 
quân đội.

Ông cảm thấy rất rõ ràng ích lợi của 
việc phục vụ trong quân đội, đến mức 
ông luôn nói rằng sẽ không đưa một xu 
nào cho các con trai cho đến khi chúng 
gia nhập Thủy quân lục chiến. Với nụ 
cười trên môi, ông nhanh chóng thêm 
rằng ông chưa bao giờ phải làm điều 
đó vì vợ chồng ông có bốn cô con gái 
–  chứ không có cậu con trai nào.

Ông Tom là một người tham vọng. 
Ông biết rằng bản thân muốn kinh 
doanh sau khi xuất ngũ. Và ông đã 
đầu tư tất cả số tiền tiết kiệm được 
khi phục vụ trong quân đội với một 
gã – hóa ra là một kẻ lừa đảo. Tom đã 
bị lừa trắng tay.

Là người yêu thích những công 
trình kiến trúc xinh đẹp, ông mong 
muốn được vào đại học để sau này trở 
thành kiến trúc sư. Thế là ông đã bắt 
đầu việc học nhưng không có tiền để 
mua sách. Vì thế, ông đành tìm một 
công việc để kiếm ít tiền và dự định sẽ 
tiếp tục việc học vào học kỳ sau.

Một ngày nọ, người anh trai Jim 

biết tin về một người muốn bán nhà 
hàng pizza của mình. Vì vậy, Tom và 
Jim đã đặt cọc 500 USD, và vay thêm 
900 USD nữa để mua lại thương hiệu 
DomiNick's Pizza. 

Và họ đã cùng nhau làm việc thật 
chăm chỉ. Để có được lượng khách 
hàng ổn định, họ cam kết “giao nhanh 
miễn phí”. Nhưng sự cộng tác giữa hai 
anh em không kéo dài được lâu vì lúc 
bấy giờ Jim là một nhân viên bưu điện 
đang cùng lúc làm cả hai công việc. 

Chưa đầy một năm sau, vì không 
thể kham nổi cả hai, Jim đã giao phần 
sở hữu công ty của mình cho Tom và 
đổi lấy chiếc VW Beetle mà họ đang 
dùng để giao hàng. 

Cuối cùng, Tom chỉ còn lại chiếc xe 
đạp. Hãy mường tượng những khó 
khăn mà Tom đối diện khi đó trong 
những ngày đông giá rét ở Michigan. 
Sau đó, cửa hàng này được Tom đổi 
tên thành Domino's Pizza, Inc. Trong 
những ngày đầu thành lập, Tom nhiều 
đêm phải ngủ dưới bàn pizza vì không 
đủ tiền thuê một căn phòng.

Đạo đức trong công việc mà Tom 
đã học được tại trang trại giáo dưỡng 
và tính kỷ luật mà ông rèn luyện được 
trong Thủy quân lục chiến đã giúp ông 
có thể làm việc đến 100 giờ mỗi tuần. 
Tom có   một quy tắc rằng ông sẽ không 
bao giờ ngồi khi làm việc. Quy tắc 
tương tự cũng được áp dụng cho nhân 
viên của ông trong những ngày đầu.

Tom nói rằng ông đòi hỏi rất nhiều 
ở bản thân và nhân viên của mình, 
nhưng không ai phiền lòng vì điều đó. 
Họ đã có những mối quan hệ bạn bè 
rất khăng khít. Mối quan hệ chủ và 
nhân viên này khăng khít đến nỗi ông 
Tom còn nhận lời làm phù rể trong 
đám cưới của nhân viên mình. Và 
không phải chỉ có đám cưới của nhân 
viên trong những ngày đó. Ông Tom 
đã gặp vợ mình, cô Marjorie, khi giao 
bánh pizza.

Với nhãn quan kinh doanh nhạy 

Tom nhấn 
mạnh với tất cả 
mọi người nằm 
trong phạm 
vi ảnh hưởng 
của mình rằng 
để thành công 
trong kinh 
doanh, đối xử 
công bằng với 
người khác 
phải là nguyên 
tắc chỉ đạo.

RHONDA SCIORTINO

Ông Tom Monaghan, nhà sáng lập 
thương hiệu Domino’s Pizza, lớn lên 
từ trại trẻ mồ côi, từ một người vô 
gia cư thành tỷ phú Hoa Kỳ. Ông còn 
một trong những tín hữu Công giáo 
có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Và 
đây là câu chuyện của ông.

K
hi Tom Monaghan được 
4 tuổi, cha ông qua đời. 
Người mẹ không thể tự 
mình nuôi dạy hai cậu 
con nhỏ. Vì thế, bà đã 

bỏ hai đứa vào một viện mồ côi để 
bắt đầu cuộc sống mới. Những năm 
hình thành nhân cách của Tom và 
anh trai đã được các nữ tu người Ba 
Lan tại viện mồ côi uốn nắn. Chính 
tại đó, Tom đã tiếp nhận đức tin mà 
sau này trở thành lẽ sống của đời ông.

Ông Tom trìu mến nhắc về các nữ tu 
tại viện mồ côi, và về sự phát triển đạo 
đức nghề nghiệp khi làm việc tại nơi 
thời đó gọi là “trang trại giáo dưỡng” 
(foster farms). Tại đây, những đứa trẻ 
thuộc hệ thống nuôi dưỡng được tạo 
điều kiện để làm việc. Khi kể về tuổi 
thơ khó khăn, Tom không hề tỏ ra 
buồn tủi về những thiệt thòi thuở đầu 
đời. Ông thừa nhận rằng bản thân đã 
rất đau lòng vì sự ra đi của cha mình, 
và ông đã nhớ mẹ da diết. Nhưng ông 
biết ơn những gì mình đã học được 
trong suốt thời thơ ấu.

Vài năm sau, ông Tom và anh trai 
Jim được đoàn tụ cùng mẹ, nhưng 
không được bao lâu vì Tom bị gửi đến 
trại cải huấn. Dì của Tom đã nhận 
giám hộ và đưa ông ra khỏi trại cải 
huấn để giúp ông hoàn thành bậc 
trung học. Sau khi tốt nghiệp, Tom đã 
gia nhập Thủy quân lục chiến.

Chương trình huấn luyện của Thủy 
quân lục chiến đã dạy ông Tom tính kỷ 
luật, trách nhiệm, kỹ năng lãnh đạo, 

Câu chuyện thành công của ông Tom 
Monaghan – Nhà sáng lập Domino’s Pizza

COURTESY OF TOM MONAGHAN

 Tom Monaghan, nhà sáng lập Domino's Pizza, trong văn phòng của mình ở trường Đại học Ave Maria mà ông thành lập, ngày 27/09/2007 tại Ave Maria, Florida.

Tom Monaghan và anh trai Jim khi còn nhỏ.

 Tom Monaghan, nhà sáng lập Domino's Pizza, đi dạo trong khuôn viên trường Đại học Ave Maria mà ông thành lập, ngày 27/09/2007 tại Ave Maria, Florida.

Một tiệm bán bánh Pizza của Domino's Pizza tại 
Chicago, Illinois vào ngày 12/10/2017. 

 Tom Monaghan, nhà sáng lập Domino's Pizza, trong văn phòng của mình ở trường Đại học Ave Maria mà ông 
thành lập, ngày 27/09/2007 tại Ave Maria, Florida.

Từ lâu, tôi mong muốn 
sử dụng tài phú mà 
tôi đã được ban ơn để 
giúp đỡ người khác. Tôi 
sẽ làm trái với đức tin 
của mình nếu như tôi 
không sử dụng nguồn 
tài nguyên dồi dào mà 
Chúa đã ban cho tôi để 
giúp đỡ người khác.
Tom Monaghan

bén, Tom hiểu rằng việc giao bánh 
pizza nhanh sẽ đem lại thành công 
trong việc kinh doanh. Vì vậy, ông đã 
loại món sandwich ra khỏi thực đơn và 
chỉ tập trung làm ra những chiếc bánh 
pizza ngon nhất và giao chúng thật 
nhanh chóng. 

Ông đã đơn giản hóa quy trình làm 
ra những chiếc bánh pizza chất lượng, 
rồi dần hoàn thiện quy trình này, và 
sau đó dạy lại cho những người khác. 
Tốc độ làm bánh của ông nhanh đến 
nỗi người ta đồn rằng thời gian ngắn 
nhất để làm ra một chiếc pizza của ông 
là chỉ là 11 giây. Ông cũng đã phát minh 
ra hộp bìa cứng (gồm hai lớp trơn bên 
ngoài và lớp giữa gợn sóng) dành riêng 
cho bánh pizza. Loại hộp này giúp cho 
pizza giữ được độ nóng tốt hơn trên 
đường giao hàng.

Sau khi lập ra sách lược đơn giản 
hóa thực đơn trong khu làng đại học, 
một hệ thống đào tạo (đã qua kiểm 
chứng), và các hộp carton có chức năng 
duy trì chất lượng sản phẩm, ông Tom 
đã mở thêm các chi nhánh khác. Trong 
vòng bảy năm từ lúc mua lại tiệm bánh 
pizza đầu tiên đó, Tom đã có cửa hàng 
nhượng quyền thương mại đầu tiên. 
Một năm sau, ông mở cửa hàng đầu 
tiên bên ngoài tiểu bang Michigan, quê 
hương ông. 

Vào năm 1983, Tom mở cửa hàng 
đầu tiên bên ngoài Hoa Kỳ – tại Canada 
và Úc. Đến năm 1985, tốc độ mở cửa 
hàng mới của Tom bình quân là ba 
cửa hàng tại Hoa Kỳ mỗi ngày. Ông 
đã có tổng cộng 2,841 địa điểm, biến 
Domino's trở thành nhà hàng pizza 
phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ. Cùng 
năm đó, ông cũng mở cửa hàng ở Anh 
và Nhật Bản. Năm 1988, ông mở rộng 
công việc kinh doanh sang Colombia. 
Đến năm 1989, Domino's đạt cột mốc 
với cửa hàng thứ 5,000. Một năm sau, 
thỏa thuận nhượng quyền thứ 1,000 
đã được ký kết.

Đến năm 1996, Domino’s Pizza đã 
đạt kỷ lục với doanh thu hàng năm 
lên đến 2.8 tỷ USD. Năm 1997, Tom đã 
mở đồng thời 7 cửa hàng trong một 
ngày ở năm châu lục khác nhau, đánh 
dấu tổng số 1,500 cửa hàng bên ngoài 
Hoa Kỳ. Vào thời điểm Tom tuyên bố 
nghỉ hưu năm 1998, ông đã có hơn 
6,000 cửa hàng. Số lượng cửa hàng 
khổng lồ này tạo việc làm cho hơn 
30,000 người. Thành quả này quả 
là “không tệ” đối với một chàng trai 
trước đó phải cố gắng kiếm đủ tiền 
để mua sách học với ước muốn trở 
thành một kiến   trúc sư.

Trong suốt những năm tháng làm 
kinh doanh, Tom đã mua được máy 
bay trực thăng, máy bay phản lực, một 
bộ sưu tập xe hơi độc đáo, một bộ sưu 
tập nhà được kiến trúc sư đại tài Frank 
Lloyd Wright thiết kế, và sở hữu đội 
bóng chày Detroit Tigers – đội bóng 
ông hâm mộ khi còn bé. 

Ngoài ra, ông đã xây dựng các trang 
trại Domino’s Farm. Những nông 
trang này bắt nguồn từ tình yêu mà 
ông Tom dành cho nông nghiệp. Ngoài 
ra, đó còn là cảm hứng từ khi ông sống 
tại các trang trại nuôi dưỡng, với sự 
ngưỡng mộ dành cho phong cách kiến   

trúc Prairie school – là một phong 
cách kiến trúc có từ thế kỷ 19 và đầu 
thế kỷ 20, phổ biến nhất ở miền Trung 
Tây Hoa Kỳ của kiến trúc sư Frank 
Lloyd Wright. 

Và Domino’s Farm đã trở thành trụ 
sở của công ty Domino's Pizza. Công 
trình được hoàn thiện với một nhà 
nguyện và một vườn thú cưng cùng 
với cảnh quan tuyệt đẹp và cơ sở vật 
chất ấn tượng. Domino's Farms ngày 
nay vẫn là một địa điểm nhiều người 
biết tại Michigan.

Trong suốt 38 năm kinh doanh, 
sứ mệnh mà Tom đặt ra là đối xử với 
người khác bằng nguyên tắc vàng – 
nguyên tắc đối đãi với người khác 
như cách mà bản thân muốn được 
đối đãi. Quy tắc này dựa trên những 
lời của Chúa Jesus, được ghi lại 
trong Kinh thánh ở Matthew 7:12: 
“Hễ điều chi mà các ngươi muốn 
người ta làm cho mình, thì cũng hãy 
làm điều đó cho họ.” 

Tom nhấn mạnh với tất cả mọi 
người nằm trong phạm vi ảnh hưởng 
của mình rằng để thành công trong 
kinh doanh, đối xử công bằng với 
người khác phải là nguyên tắc chỉ đạo.

Những hạt giống đức tin được các 
nữ tu ở viện mồ côi gieo vào những 
năm tháng trước đó tiếp tục phát triển 
trong suốt cuộc đời của Tom. Do đó, 
không có gì ngạc nhiên khi thời gian 
hưu trí của Tom Monaghan không có 
nghĩa là hưởng nhàn. Vị cựu quân 
nhân Thủy quân lục chiến này bắt đầu 
bước vào giai đoạn quan trọng ở nửa 
sau của cuộc đời. Giai đoạn này thậm 
chí còn quan trọng hơn những năm 
trước đó.

“Đời sống này chỉ là tạm bợ; cái chết 
là điều chắc chắn, và chỉ có về nước 
Chúa mới là điều vĩnh hằng.” Tom 
phát biểu khi được hỏi về những gì ông 
mong muốn thực hiện trong phần đời 
còn lại của mình. “Tôi muốn về nước 
Chúa, và sứ mệnh quan trọng nhất tôi 
có thể làm với “tiền của Chúa” là giúp 
đưa những người xung quanh về nước 
Chúa.” Ông tâm sự, “Tôi đã bước vào 
thế giới không một xu dính túi. Là một 
Tín hữu Công giáo, tôi biết rằng tôi sẽ 
không thể mang theo thứ gì khi rời thế 
gian. Vì vậy, từ lâu, tôi mong muốn sử 
dụng tài phú mà tôi đã được ban ơn để 
giúp đỡ người khác. Tôi sẽ làm trái với 
đức tin của mình nếu như tôi không 
sử dụng nguồn tài nguyên dồi dào mà 
Chúa đã ban cho tôi để giúp đỡ người 
khác,” ông tiếp tục.

Và rồi, Tom đã bán quyền sở hữu 
Domino's Pizza, bán cả bộ sưu tập xe 
hơi, bán nhà cửa, bán phi cơ và bán 
cả đội bóng chày yêu quý của mình. 
Ông tập trung đến việc thành lập các 
tổ chức nhằm thực hiện sứ mệnh giúp 
mọi người lên thiên đàng. Các dự án 
sau khi ông về hưu rất lớn và có tầm 
ảnh hưởng sâu rộng. Trong số đó có 
Quỹ Ave Maria, tập trung vào việc giáo 
dục theo Công giáo, tập trung vào các 
dự án truyền thông, vào các dự án cộng 
đồng, và công tác từ thiện. Một trong 
những dự án mà ông tài trợ là việc xuất 
bản Sách Giáo lý của Giáo hội Công 
giáo trên toàn thế giới.

Ông thành lập Trung tâm Luật 
Thomas, một công ty luật phi lợi nhuận 
dành riêng cho khôi phục và bảo vệ 
quyền tự do tôn giáo của các Kitô hữu, 
cũng như gìn giữ các giá trị gia đình và 
giá trị tinh thần trong cuộc sống. Công 
ty luật này tự gọi mình là “sự phản hồi 
của tín hữu Cơ đốc đối với ACLU (Liên 
minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ).”

Ông thành lập Legatus, có nghĩa là 
“Đại sứ”, để đào tạo và hỗ trợ những 
giám đốc điều hành, chủ tịch công ty, 
đối tác quản trị và chủ doanh nghiệp 
trong vai trò là đại sứ thị trường theo 
lời dạy của Chúa Kitô. Gần 30 năm 
sau, hơn 5,000 thành viên gồm nhiều 
cặp vợ chồng của 95 chi nhánh thuộc 
Legatus trên khắp Hoa Kỳ và Canada, 
cam kết điều hành các doanh nghiệp và 
sống theo các nguyên tắc của Kitô giáo.

Để tạo ra “Trường đại học mang 
tính Công giáo nhất trong các đại học 
Công giáo”, Tom thành lập Ave Maria 
University. Đó là trường đại học duy 
nhất ở Hoa Kỳ với chương trình học 
tập và phục vụ nhằm vinh danh người 
đoạt giải Nobel hòa bình – Đức mẹ 
Teresa ở Calcutta. 

Mục tiêu của Dự án Mẹ Teresa là 
đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp 
Đại học Ave Maria, những người sẽ lan 
tỏa lòng bác ái và những lời dạy của Mẹ 
đến với thế hệ người Mỹ mới, và cùng 
lúc, biểu dương giá trị của hòa bình 
theo cách mà Mẹ đã làm – từng người 
một. Dự án này được thực hiện vào 
thời điểm khi thế giới đầy rẫy bạo lực 
và sự chia rẽ. Tom cũng là nhà sáng lập 
Trường Luật Ave Maria và cộng đồng 
Ave Maria tại Florida. 

Với sự tán thưởng dành cho Thủy 
quân lục chiến yêu quý của mình, các 
vận động viên của AMU (Ave Maria 
University) được gọi là những Gyrene, 
một biệt danh trìu mến của lực lượng 
Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ.

Ông Tom nói đùa với sự khiêm tốn 
vốn có, rằng ông ấy là chủ tịch của một 
trường đại học mà có lẽ ông ấy không 
đủ điều kiện để nhập học.

 
Câu hỏi và trả lời:

 
Lời khuyên mà ông dành cho thế 
hệ trẻ là gì?
Là người sống theo nguyên tắc 3s: 
Survive - Tồn tại, Save - Tiết kiệm, 
Serve – Phục vụ, tôi khuyên mọi 
người nên gia nhập quân ngũ, tiết 
kiệm, kiếm lấy một công việc và làm 
việc thật chăm chỉ.

 
Cuốn sách nào đã truyền cảm 
hứng cho ông?
Ngoài Kinh thánh, tôi còn đọc tác phẩm 
In Search of Excellence (Tìm Sự Hoàn 
Hảo) và The One Minute Manager (Nhà 
Quản Trị Một Phút).

Bà Rhonda Sciortino (www.rhonda.
org) là tác giả của Acts of Kindness 
(Hành Động Nhân Từ), Kindness 
Quotient (Yếu Tố Thiện Lành), và Love 
Is Action (Yêu Thương là Hành Động), 
và nhiều tựa sách khác.

Song Ngư biên dịch
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Ảnh trên: Ngắm cảnh
 thác nước trên con đường 
vòng qua thung lũng 
Cades Cove.

Ảnh dưới: Một con gấu 
đen ở Cades Cove.

Một cabin gỗ nằm dọc 
theo con đường mòn tự 
nhiên Roaring Fork Motor 
dài 7 dặm, là một trong 70 
ngôi nhà của những người 
tiên phong đích thực ở 
Công Viên Quốc Gia Núi 
Great Smoky. 

Một dòng suối róc rách chảy dọc theo Đường Mòn Tự Nhiên 
Roaring Fork Motor. 

Phong cảnh dọc theo con đường vòng 11 dặm qua Cades Cove, chỉ một 
đoạn đường xe ngắn từ Gatlinburg và có lẽ là nơi được du khách ghé thăm 
nhiều nhất ở Công Viên Quốc Gia Núi Great Smoky. 

Chiếc cối xay nước Cades Cove là rất quan trọng đối với những người 
tiên phong Hoa Kỳ thời kỳ đầu. 

FRED J ECKERT  

Công viên quốc gia Great Smoky 
– tiểu bang Tennessee với khung 
cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đi lại 
thuận tiện đã trở thành nơi yêu 
thích của nhiều người và là công 
viên nhiều người đến nhất tại 
Hoa Kỳ. 

Hầu như trong suốt khoảng 
thời gian từ khi được thành lập 
năm 1934 cho đến nay, Công Viên 
Quốc Gia Núi Great Smoky là công 
viên được ghé thăm nhiều nhất 
Hoa Kỳ. Không có gì ngạc nhiên về 
điều này; nơi đây đẹp một cách ngỡ 
ngàng, và điều thực sự làm tăng vọt 
số lượng khách tham quan chính 
là một nửa dân số của đất nước 
đang sinh sống trong phạm vi chỉ 
cách khoảng một ngày lái xe để có 
thể đến công viên, và không giống 
những công viên quốc gia khác, 
nơi này không cần vé vào cửa.

Thị trấn Gatlinburg: Cánh 
cổng vào công viên quốc gia 
Great Smoky
Thị trấn Gatlinburg, tiểu bang 
Tennessee, là cổng vào dẫn đến 
Công Viên Quốc Gia Núi Great 
Smoky. Gần một nửa trong số gần 
9 triệu du khách đến thăm Great 
Smoky hàng năm đều đi ngang qua 
thành phố Gatlinburg. 

Thị trấn bé nhỏ với vẹn vẹn 
3,500 người tọa lạc ở phía Nam 
dãy núi Appalachian luôn cố gắng 
tận dụng tối đa thị trường bằng 
cách chào bán bất cứ điều gì mà bất 
kỳ ai có thể nghĩ ra nhằm thu hút 
khách du lịch.

Và đây là một bình phẩm dành 
cho thị trấn này : có quá nhiều 
khách du lịch. Các con đường nơi 
đây chật kín với các cửa hàng áo 
thun, cửa hàng xăm hình, cửa hàng 
kẹo mềm (fudge), bảo tàng sáp, 
cũng như bảo tàng các món đồ gia 
dụng như lọ rắc muối và tiêu.

Bạn sẽ có thể tìm thấy nhiều lựa 
chọn tốt, như sản phẩm sân golf 
thu nhỏ – thậm chí cả bộ “Hillbilly 
Golf” – thêm vào đó là một số 
tuyến thang cáp trượt, một số nhà 
nguyện đám cưới, cũng như vô số 
các nhà hàng bánh pancake.

Nơi đây cũng có nhiều hoạt động 
“thu hút” du khách khác nữa, như 
“Dinh Thự Bí Ẩn” –  nơi bạn đi qua 
một mê cung bằng kính với những 
âm thanh cót két như kính vỡ – 
và ngọn tháp “Space Needle” đưa 
bạn lên cao vài tầng lầu để ngắm 
nhìn toàn bộ đường phố của thị 
trấn cũng như vùng núi đồi xa xa.

Quả thật, món kẹo mềm và 
pancake rất là ngon, và cũng còn 
nhiều hoạt động thu hút hấp dẫn 
khác nữa ở địa phương này. 

Đáng chú ý nhất là Thủy Cung 
Ripley’s Aquarium của Great 
Smoky. Du khách đi trên băng 
trượt di chuyển xuyên qua một 
đường hầm trong suốt có chiều 
dài 340 foot trong khuôn viên rộng 
đến 115,000 foot vuông. Đó là một 
kỳ quan với hàng triệu khối nước 
– nơi mà người ta có thể tận mắt 
nhìn thấy cá mập, cá ngựa, cá 
piranhas, bạch tuộc khổng lồ cũng 
như nhiều loài động vật biển xinh 
đẹp khác.

 
Nghệ thuật và Thủ công
Ngay đối diện với công viên thủy 

cung là một địa điểm khác rất 
đáng để tham quan – Cửa hàng 
Arrowcraft – mang hình dáng một 
cabin kiểu miền núi thời kỳ cuối 
những năm 1930. Arrowcraft bán 
những món đồ thủ công được Hiệp 
Hội Mỹ Nghệ Southern Highland 
sản xuất; đây là một tổ chức giáo 
dục phi lợi nhuận có uy tín. 

Nghệ thuật dân gian và thủ 
công mỹ nghệ làm nên những món 
quà lưu niệm tuyệt vời nhất dành 
cho du khách đến với thị trấn 
Gatlinburg.

Còn một địa điểm rất tốt khác 
để tìm hiểu về lĩnh vực này là Cộng 
Đồng Thủ Công và Nghệ Thuật 
Great Smoky, cách khu trung tâm 
khoảng 10 phút. Tại đây, bạn không 
chỉ có thể mua được những món 
hàng chính gốc được làm hoàn 
toàn thủ công mà còn có thể trực 
tiếp nhìn thấy quá trình các nghệ 
nhân tạo ra chúng.

Nếu Nghệ Thuật và Thủ Công 
có sức hấp dẫn lớn với bạn, vậy thì 
hãy đến và tham gia sự kiện Biểu 
Diễn Nghệ Thuật và Thủ Công Mỹ 
Nghệ Great Smoky được thị trấn tổ 
chức vào mỗi mùa xuân. 

Còn mùa hè hàng năm, thị trấn 
có tổ chức Hội Chợ những người 
Thợ Thủ Công, đồng thời cũng 
có thêm nhiều sự kiện khác như 
Triển Lãm Đời Sống Hoang Dã và 
một buổi diễn hành lúc nửa đêm 
Ngày 4 Tháng 7. 

Mùa thu thì sẽ có rất nhiều sự 
kiện diễn ra như một Triển Lãm Bộ 
Sưu Tập Great Southern, một buổi 
biểu diễn Đá quý và Trang Sức, và 
một Ngày Hội Đồ Cổ. 

Và đến những tháng mùa Đông, 
thị trấn khoác lên mình diện mạo 
hoàn toàn khác hẳn bởi những con 
đường được trang hoàng lộng lẫy 
với hơn hai triệu bóng đèn sáng 
lung linh.

Tuy nhiên, nếu không có gia 
đình hoặc bạn bè ở đây, thì rất ít du 
khách đến Gatlinburg chỉ để tham 
quan thị trấn. Du khách chỉ ghé 
ngang thị trấn này để tham quan 
Công Viên Quốc Gia Great Smoky, 
và vị trí thuận tiện của Gatlinburg 
khiến nơi đây dễ dàng trở thành 
nơi nghỉ chân nổi tiếng dành cho 
bất kỳ ai muốn đi vào công viên.

Thiên đường của những 
người yêu thiên nhiên.
Từ thị trấn Gatlinburg, chỉ mất 
khoảng vài phút để đến công 
viên. Bạn sẽ đột nhiên phát hiện 
ra mình ở trong một khu vực bảo 
tồn rộng đến 800 dặm vuông, bao 
gồm cả một khu rừng lá rụng lớn 
nhất miền Đông cùng với vô số 
chủng loại thực vật nhiều hơn bất 
kỳ khu vực nào khác ở Bắc Mỹ. Có 
hơn 50 loài động vật hữu nhũ sinh 
sống trong công viên; đồng thời 
nơi đây cũng là một trong những 
địa phương tốt nhất trên cả nước 
để có thể quan sát những con gấu 
đen trong môi trường sinh sống tự 
nhiên của chúng.

Thiên đường dành cho những 
người yêu thiên nhiên này cùng với 
phong cảnh xinh đẹp của nó – bao 
gồm cả những dòng suối đá chảy 
xiết và nhiều thác nước – là nơi 
rất tuyệt vời để cắm trại hoặc đi bộ 
đường dài hay đạp xe; nơi này có 
đến hơn 900 đường mòn. Câu cá 
ở đây rất tuyệt vời vì những dòng 

Great Smoky:
Công viên thu hút nhiều du khách nhất Hoa Kỳ

suối của núi Smokies có rất nhiều cá 
hồi đủ để du khách câu quanh năm.

Phong cảnh dọc theo con đường 
vòng 11 dặm qua Cades Cove, 
chỉ một đoạn đường xe ngắn từ 
Gatlinburg và có lẽ là nơi được du 
khách ghé thăm nhiều nhất ở Công 
Viên Quốc Gia Núi Great Smoky. 
(Ảnh: Fred J. Eckert)

Bạn cũng có thể được cảm nhận 
lối sống của những người đi khai 
hoang núi rừng bằng cách khám 
phá một số trong hơn 70 tòa nhà 
của những nhà thám hiểm đích 
thực nằm rải rác trong cả công viên.

Hoạt động phổ biến nhất trong 
công viên này chính là tham quan 
Cades Cove, một thung lũng biệt lập 
của người dân Hoa Kỳ gốc Âu Châu 
định cư đầu tiên trong nhiệm kỳ 
đầu của Tổng thống James Monroe. 
Bạn sẽ lái xe trên một con đường 
dài 11 dặm với 19 điểm dừng chân, 
hầu hết là để tham quan các kiến 
trúc lịch sử. Xác suất được nhìn 
thấy một con gấu đen là khá cao, 
bạn cũng có thể được nhìn thấy 
những con nai hoặc gà tây, cũng 
có thể là một trong những con nai 
sừng tấm đã được đưa trở lại sinh 
sống ở công viên.

Nếu bạn muốn tránh đám đông 
ở khu trung tâm của Gatlinburg 
nhưng lại không muốn ở quá 
xa công viên, rất có thể bạn sẽ 
muốn đến nơi mà chúng tôi đã ở 
tại Khách Sạn Park Vista gần đó. 
Khách sạn này là một tòa nhà cao 
tầng ở trên đỉnh một ngọn đồi, 
cung cấp nhiều chuyến xe đưa đón 
thường xuyên đến và đi từ thị trấn 
băng qua rất nhiều khung cảnh núi 
non tuyệt đẹp.

Vào ngày cuối ở Gatlinburg, sau 
khi ra khỏi cổng của Khách Sạn 
Park Vista, rồi rẽ trái, chỉ trong 
vòng vài phút là chúng tôi đã đến 
công viên và sau đó là đến Con 
Đường Mòn Tự Nhiên Roaring 
Fork Motor – là đường vòng một 
chiều dài bảy dặm xuyên qua một 
khu rừng tươi tốt hay bị khách 
tham quan công viên bỏ qua.

Đường mòn Roaring Fork cũng 
đẹp như đường mòn Cades Cove 
vậy, và cũng có nhiều con suối 
xinh đẹp với nhiều kiến trúc lịch 
sử, bao gồm một cối xay bột và 
vài cabin bằng gỗ. Sau khi ra khỏi 
đường mòn, chúng tôi đã trở lại 
Gatlinburg. 

Trước khi về nhà, chúng tôi 
ghé vào một bãi đậu xe, nơi mà ở 
phía bên phải là bảo tàng Salt and 
Pepper Shaker (Bảo tàng lọ rắc 
muối và tiêu) và bên trái là một 
trong rất nhiều cửa hàng bánh 
pancake của thị trấn. Chúng tôi đã 
chọn món pancake. Bánh rất ngon 
lành, rất phù hợp cho lời chào tạm 
biệt Dãy Núi Smokies xinh đẹp của 
chúng tôi.

Ông Fred J Eckert là một đại sứ 
Hoa Kỳ đã về hưu và là một cựu 
thành viên Quốc Hội. Các bài viết 
của ông đã xuất bản trên nhiều ấn 
phẩm nổi tiếng, gồm cả Reader’s 
Digest và Tạp chí The Wall Street. 
Ông cũng là một nhiếp ảnh gia 
từng đoạt giải thưởng với bộ sưu 
tập hình ảnh trải dài khắp bảy lục 
địa. Xem tác phẩm của ông tại 
EckertGallery.com

Hoàng Long biên dịch

KINH NGHIỆM
DÀNH CHO BẠN

Tìm kiếm thông tin về 
Công Viên Quốc Gia Núi 
Great Smoky: Hãy xem 
trang NPS.gov/grsm/
index.htm

Sách hướng dẫn: Quyển 
“Moon Great Smoky 
Mountains National Park 
Travel Guide” là một lựa 
chọn tốt.

ALL PHOTOS BY FRED J. ECKERT
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Cùng khám phá di 
sản của cố tổng thống 
Ronald Reagan và lịch 
sử địa phương của 
Miền Tây cổ kính

CHANNALY PHILIPP

Bạn sẽ không thể tin được 
rằng một phần Bức tường 
Berlin được đặt tại Nam 
California, nơi có các bãi 

biển du lịch và các thành phố đi đầu về 
thời trang. Thật vậy, bức tường đúng 
là ở đó, tại Bảo tàng và Thư viện Tổng 
thống Reagan, nằm trên thung lũng và 
nhìn ra Thái Bình Dương. Bức tường 
có hình một chú bướm và những đóa 
hoa màu hồng được phun sơn kiểu 
graffiti; không chút nghi ngờ gì, bức 
vẽ diễn tả  ước mong về tự do.

Trong bài diễn văn tại Cổng 
Brandenburg ngày 12/06/1987, tổng 
thống Reagan tuyên bố: “Bức tường 
Berlin này sẽ sụp đổ. Vì nó không 
đứng vững được trước đức tin; nó 
không chịu đựng nổi sự thật. Bức 
tường không thể chống lại tự do.”

Bảo tàng và thư viện mở cửa cách 
đây 30 năm, vào năm 1991, ghi chép lại 
những di sản của tổng thống Reagan. 
Đó là một nơi không thể không ghé 
thăm nếu bạn đang ở Nam California. 
Những gì được trưng bày – rất phong 
phú và cần vài giờ để khám phá – chỉ là 
một phần nhỏ của kho lưu trữ tại đó.

Những người yêu thích lịch sử 
sẽ vô cùng thích thú khi viếng thăm 
bảo tàng và thư viện này. Ngay cả khi 
những người bạn đồng hành của bạn 
ít hứng thú với lịch sử hoặc có trẻ em 
đi cùng, họ vẫn sẽ trầm trồ vui thích 
khi bước lên chiếc phi cơ Air Force 
One mà tổng thống Reagan đã sử 
dụng để bay hơn 660,000 dặm đến 
26 quốc gia (cũng như 46 tiểu bang). 
Đây là một phần của chính sách ngoại 
giao trực diện (face-to-face) mà ông 
cho là rất quan trọng. Chiếc máy bay 
được mượn từ Air Force này đã chở 
tổng thống Reagan đến Berlin để kêu 
gọi nhà lãnh đạo cộng sản Liên Xô lúc 
bấy giờ là Mikhail Gorbachev “phá 
bỏ bức tường Berlin”. (Sau đó, khách 
tham quan sẽ được lên thăm chiếc 
trực thăng Marine One đặt trong cùng 
gian triển lãm.)

Những buổi triển lãm khác nhau về 
các chính sách của tổng thống Reagan 
nhắc nhở chúng ta về những mối đe 
dọa mà quốc gia chúng ta phải đối mặt 
vào thời điểm đó, và về thái độ của 
tổng thống Reagan trong những năm 
đó. Bên cạnh phong cách giao tiếp 
thân thiện, gần gũi với nhiều người 
Mỹ, tổng thống còn có một tinh thần 
tự tin chiến thắng.

Thư viện tổng thống có lưu giữ 
một mô hình Oval Office trong nhiệm 
kỳ của ngài Reagan. Ngài tổng thống 
có đặt hai tấm bảng trên bàn làm việc 
(Resolute Desk), với nội dung là: “Việc 
đó có thể được hoàn tất” và “Không có 
giới hạn nào đối với những việc bạn 
có thể làm hoặc những nơi bạn có thể 
đến, chỉ cần bạn không bận tâm việc 
công trạng thuộc về ai.”

Tuy nhiên, tổng thống Reagan cũng 
tin rằng ông được dẫn dắt bởi một điều 

gì đó vĩ đại hơn chính bản thân mình.
Vào ngày 04/03/1987, ông nói: “Khi 

nhiệm kỳ của tôi ở Washington sắp kết 
thúc, tôi có cơ hội để suy ngẫm về cuộc 
hành trình đáng kinh ngạc mà tôi đã 
có đặc ân thực hiện, từ bờ sông Rock 
đến vị trí đầy vinh quang nhìn ra Thái 
Bình Dương bao la này. Cuộc hành 
trình không chỉ là của riêng tôi. Có vẻ 
như tôi đã được dẫn dắt bởi một lực 
lượng vĩ đại hơn bản thân tôi nhiều, 
một lực lượng được tạo nên từ những 
ý tưởng và niềm tin vào bản chất và 
tương lai của đất nước Hoa Kỳ này.”

Nơi khiến người ta xúc động 
nhất là chốn an nghỉ của tổng thống 
Reagan và phu nhân của ông, bà 
Nancy. Trên đài tưởng niệm bằng đá 
granite có khắc dòng chữ: “Tận trong 
trái tim mình, tôi biết rằng bản chất 
con người là tốt đẹp, rằng cuối cùng lẽ 
phải sẽ luôn chiến thắng, và rằng mỗi 
một cuộc đời đều có giá trị và mục 
đích riêng.”

Miền Tây hoang dã tại 
California
Một thời lịch sử như sống dậy tại 
Bảo tàng Stagecoach Inn, thị trấn 
Newbury Park; các hướng dẫn viên 
vận trang phục cổ dẫn lối lịch sử địa 
phương. Bảo tàng đa phần được điều 
hành bởi những tình nguyện viên vô 
cùng nhiệt tình.

Những người tiên phong định cư 
đầu tiên ở nơi đây là những nhân vật 
đặc biệt thú vị. Các tình nguyện viên 
đã hóa thân thành người của thời đại 
đó, từ những người phụ nữ cho đến 
những người thợ rèn. Bộ sưu tập của 
bảo tàng nhỏ này thực sự hấp dẫn khi 
khám phá; những món đồ quý giá như 
bàn là cũ (công việc ủi đồ đầy nguy 
hiểm thời đó sẽ khiến bạn đánh giá 
cao sự hữu ích của các thiết bị hiện 
đại chúng ta có ngày nay), và những 
điều bất ngờ – chẳng hạn như những 
món đồ trang trí vô cùng tinh xảo 
làm từ tóc người, và một căn phòng 
dành riêng cho những chiếc máy 
hát đĩa đủ loại hình dạng và kích cỡ.

Trẻ nhỏ sẽ thích ngắm nhìn phòng 
học chung và rung chuông trường – 

Ngược dòng thời gian đến
Thung lũng Conejo, Nam California

KINH NGHIỆM 
DÀNH CHO BẠN
 
Thẻ Conejo Cash 
Để khuyến khích du khách, văn 
phòng du lịch Thung lũng Conejo 
đang tặng thẻ quà trị giá 100 USD 
cho những vị khách đặt phòng tối 
thiểu 2 đêm tại một trong 16 khách 
sạn của thành phố Agoura Hills, 
Thousand Oaks, hoặc Newbury Park, 
miễn là vẫn còn phòng trống. Để biết 
thêm thông tin, hãy ghé thăm trang 
web Conejo.com/conejo-cash.

Khách sạn Homewood Suites 
by Hilton Agoura Hills, nằm kế bên 
chợ Trader Joe’s, cung cấp các 
phòng khách sạn có khu bếp nhỏ, 
thêm tiện nghi cho khách trú ngụ 
lâu dài hoặc các gia đình.

 
Bảo tàng và Thư viện Tổng thống 
Reagan
Triển lãm “FBI: Từ Al Capone đến 

Al Qaeda” lần đầu tiên tập hợp 
nhiều hiện vật lịch sử, từ chiếc bè 
và mái chèo được sử dụng trong 
cuộc chạy trốn duy nhất khỏi 
Alcatraz, cho đến chiếc xe Ford V-8 
đầy đạn được Bonnie và Clyde sử 
dụng trước khi họ qua đời. Cuộc 
triển lãm kéo dài đến hết ngày 
09/01/2022.

 
Địa điểm ăn uống
Những người thích món thịt sẽ tìm 
thấy rất nhiều món ăn ưa thích tại 
quán Bandit’s Grill and Bar.

Jinky’s Cafe có một vài cửa 
tiệm ở Nam California. Nếu xem 
kỹ thực đơn, bạn sẽ thấy tiệm có 
những món ăn vừa tốt cho sức 
khỏe, vừa sáng tạo và thơm ngon 
khó cưỡng – chủ tiệm cũng là một 
đầu bếp đầy đam mê.

Nhà hàng The Old Place do gia 
đình điều hành, nằm trên Dãy núi 
Santa Monica, trông giống như bước 

ra từ phim trường Miền Tây hoang 
dã. Nhà hàng steak này cung cấp 
thức ăn được nướng trực tiếp trên 
lửa [không phải nướng trong lò].

 
Tận hưởng thiên nhiên 
Với khoảng 140 dặm đường mòn 
ngang dọc trong khu vực này, vườn 
bách thảo Gardens of the World yên 
bình là nơi triển lãm hệ thực vật của 
một vài địa danh trên khắp thế giới.

cũng như chơi một số trò chơi thời 
đó (Có ai muốn chơi trò gậy và vòng 
không nào?). Trẻ em dường như thích 
trải nghiệm công việc giặt giũ theo 
cách cũ, với tấm ván giặt.

Và ở đó cũng có những cỗ xe ngựa 
kéo: Thật ấn tượng khi thấy một cỗ xe 
ngựa đang lăn bánh trên bãi biển ở 
Santa Barbara, bánh xe khiến làn sóng 
nước văng tung tóe. (Có vẻ như không 
thoải mái dễ chịu lắm.)

Một địa điểm giải trí nhàn nhã
Dành nhiều thời gian cho phần lịch 
sử xong – cho dù là ở thư viện tổng 
thống Reagan, Bảo tàng Stagecoach 
Inn, hay bất kỳ bảo tàng địa phương 
nào khác – ai cũng cảm thấy thật 
tuyệt vời khi chuyển sang các hoạt 
động giải trí vốn nổi tiếng là dấu ấn 
của một kỳ nghỉ tại Nam California. 
Có thể bạn sẽ muốn phóng tầm mắt 
xuống Bãi biển Zuma của Malibu, chỉ 
mất 30 phút ngắn ngủi lái xe qua Dãy 
núi Santa Monica xinh đẹp, hoặc mua 
sắm trang phục cổ Tây phương tại 
cửa hàng 805 Work and Play, thành 
phố Thousand Oaks; cách chăm sóc 
niềm nở tại đây sẽ đem lại niềm vui 
và sự hài lòng cho khách hàng. 

Miền Tây cổ kính là một phần 
lịch sử của đất nước chúng ta. Tổng 
thống Reagan cảm thấy thoải mái 
nhất khi ở nhà trong trang trại của 
mình, có tên là Rancho del Cielo 
(“Trang trại trên trời”), nằm ở phía 
bắc thành phố Santa Barbara. Khi 
ông Gorbachev đến thăm ngài tổng 
thống năm 1992 – vài tháng sau khi 
ông từ chức lãnh đạo Liên bang Xô 
viết và giải thể Liên Xô – hai người 
đã đi dạo vòng quanh trang trại trên 
một chiếc xe Jeep. Hai người đã 
trao đổi quà cho nhau: Tổng thống 
Reagan được tặng một cuốn sách 
châm ngôn Nga, còn quà cho ông 
Gorbachev là di sản của Tây phương 
chúng ta, một chiếc mũ Stetson.

Tác giả bài viết Channaly Philipp từng 
là một vị khách của Visit Conejo Valley.

Nhã Liên biên dịch

Một phần của Bức tường 
Berlin tại Bảo tàng và Thư 
viện Tổng thống Ronald 
Reagan nhìn ra thung lũng 
và Thái Bình Dương.

Các bánh xe 
của cỗ xe 
ngựa này lớn 
hơn, nên chỗ 
ngồi có thể 
được nâng lên 
cao hơn ngọn 
sóng biển.

Phòng học 
chung tại 
Bảo tàng 
Stagecoach Inn.

Các món điểm tâm tại tiệm 
Jinky’s Cafe. 

Một bộ sưu tập 
bàn ủi quần 
áo thời xưa 
tại Bảo tàng 
Stagecoach Inn.

TT Ronald Reagan, nhân dịp kỷ niệm 750 năm thành lập Berlin, 
diễn thuyết trước người dân Tây Berlin tại chân cổng Brandenburg, 
gần Bức tường Berlin, vào ngày 12/06/1987. Do có sử dụng hệ 
thống khuếch đại âm thanh, người ở phía Đông bức tường (do 
cộng sản kiểm soát) cũng có thể nghe thấy lời nói của Tổng thống.

Bước lên chiếc phi cơ Air Force One là phần thú vị nhất của chuyến 
tham quan.

RONALD REAGAN PRESIDENTIAL LIBRARY & MUSEUM AND THE RONALD REAGAN PRESIDENTIAL FOUNDATION & INSTITUTE

RONALD REAGAN PRESIDENTIAL LIBRARY & MUSEUM AND THE RONALD REAGAN PRESIDENTIAL FOUNDATION & INSTITUTE

Ảnh chụp từ trên 
cao của Bảo tàng và 
Thư viện Tổng thống 

Ronald Reagan. 
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Hãy quan tâm đến cuộc hôn nhân của bạn để khi chiếc tổ ấm của bạn trống trải – khi các con đã trưởng thành và rời xa gia đình – 
sẽ còn vui tươi hơn nữa. 

Các bậc cha 
mẹ quá thường 

xuyên can 
dự vào cuộc 

sống của con 
cái đến nỗi 

họ “quên mất” 
người bạn đời 

của mình.

Hãy nhớ rằng: 
Mỗi tuần có một 
đêm hẹn hò như 
một cặp đôi để 
những năm hưu 
trí của bạn ngập 
tràn hạnh phúc và 
sáu đêm mỗi tuần 
với con để lũ trẻ 
trở thành phiên 
bản tốt nhất của 
chính mình.

PARNELL DONAHUE

Gần đây, khi vợ chồng tôi 
đang trong phòng chờ của 
bác sĩ, Mary đã tìm thấy 
cuốn tạp chí Time cũ (phát 

hành ngày 20/05/2019). Lật qua vài 
trang, cô ấy bắt gặp một bài báo với 
nhan đề được in chữ to, “HÃY YÊU 
THƯƠNG NGƯỜI BẠN ĐỜI CỦA 
BẠN NHIỀU HƠN.” 

Cô ấy đưa cho tôi và nói, “Đọc bài báo 
này đi anh! Em biết anh sẽ thích đấy.”

Bài báo bắt đầu như sau: “Tình yêu 
cha mẹ dành cho con mình khiến họ 
có thể làm những việc khác thường, 
chẳng hạn như thức đến một giờ sáng 
để dán kim tuyến cho bài thủ công lớp 
hai, hoặc lái xe 40 dặm để đem cho 
con mình đinh đế giày đá bóng chuyên 
dụng. Hoặc là có thể tìm cách giúp 
các con ở tuổi vị thành niên vào một 
trường đại học danh tiếng. Nhưng một 
trong những điều kỳ quặc nhất là cha 
mẹ đã yêu thương con hơn cả bạn đời 
của mình.” 

Đọc đến đây, tôi phải thốt lên với vợ 
rằng, “Tuyệt vời! Cuối cùng anh đã tìm 
thấy điều anh tâm đắc!” 

Tôi hỏi vợ tôi, “Em còn nhớ ông 
Friday không? Ông ấy đã dán một 
banner trước xe hơi ghi rằng, ‘Điều 
tốt nhất một người đàn ông có thể làm 
cho các con của mình là yêu thương 
mẹ của lũ trẻ.’”

Mary trả lời, “Vâng anh yêu, và đó là 
việc xảy ra hồi đầu thập niên 1970.” 

Chúng tôi đã nói một chút về việc gia 

đình nhà Friday đi trước bài báo này 
như thế nào, rồi tôi quay trở lại đọc tiếp 
cuốn tạp chí.

Bài báo tiếp tục đề cập về nghiên 
cứu cho thấy rằng những đứa trẻ lớn 
lên trong gia đình có cha mẹ thể hiện 
tình yêu thương với nhau sẽ hạnh phúc 
và vững chãi hơn nhiều so với những 
đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiếu 
vắng tình yêu. Con trẻ nhìn cách cha 
mẹ đối xử với nhau và bắt chước hành 
vi đó với những người chúng biết. Bạn 
hãy đoán xem: Những đứa trẻ nhìn 
thấy bố mẹ đánh nhau và la hét cũng 
sẽ la hét và đánh nhau ở trường; điều 
ngược lại cũng đúng. Chúng ta đã bao 
lần nghe một người mẹ nói, "Con tôi là 
một đứa trẻ ngoan nhưng có tính khí 
giống bố", hoặc "Cô bé ngọt ngào và tốt 
bụng như mẹ mình!"

Các bậc cha mẹ quá thường xuyên 
can dự vào cuộc sống của con cái đến 
nỗi họ “quên mất” người bạn đời của 
mình. Và sau 25 đến 30 năm chung 
sống vì con cái, cha mẹ trở thành 
những người xa lạ với nhau. Trong 
những năm qua, nhiều cặp vợ chồng 
đã kể với tôi rằng: Họ đã rất hạnh phúc 
bên nhau cho đến khi có con.

Các tác giả lưu ý, “Ở độ tuổi 50–55, 
những bậc cha mẹ không thể đến nhà 
hàng và trò chuyện cùng nhau nữa.”  

Đúng vậy. Đã quá nhiều lần, Mary và 
tôi đến nhà hàng và đã chứng kiến cảnh 
các cặp đôi ở bàn gần bên không nói với 
nhau lời nào suốt cả buổi tối.

Thật đáng buồn làm sao! Đúng vậy, 
ăn tối với cả gia đình là điều quan 

Yêu thương nhau là điều tốt 
nhất cha mẹ dành cho con

trọng, nhưng hãy chắc rằng bạn có ít 
nhất một đêm hẹn hò mỗi tuần – mà 
không có lũ trẻ.

Trong suốt nhiều năm chung sống 
bên nhau, Mary thường xuyên nhắc 
nhở tôi, “Các con đến sống với chúng 
ta, chứ không phải ngược lại. Anh thử 
nghĩ xem: Các con đến sống với chúng 
ta 18 năm, rồi sau đó lũ trẻ sẽ rời khỏi 
nhà. Còn chúng ta kết hôn với nhau để 
chung sống cho đến khi ‘răng long đầu 
bạc’. Các con cũng cần biết lẽ thường 
tình đó và điều chỉnh cho phù hợp.” 

Bài học hôn nhân cho hôm nay 
là: Không ngừng yêu thương, không 
ngừng chia sẻ, không ngừng trò 
chuyện, và bạn sẽ khiến những năm 
tháng khi lũ trẻ của bạn đã trưởng 
thành và rời xa gia đình trở nên vui 
vẻ hơn, và có thể, chỉ có thể thôi, 
làm cho khoảng thời gian đó thành 
những năm tháng đẹp đẽ nhất trong 
cuộc đời bạn!

Sau những lời trên, hãy cho phép tôi 
hỏi bạn một câu, kế hoạch “khiến gia 
đình là nơi vui vẻ hơn nữa” của bạn sắp 
tới sẽ như thế nào?

Nhiều người trong chúng ta đã có 
một ngày tuyết rơi tuyệt vời tuần trước. 
Bạn và các con của bạn có tận hưởng 
những ngọn đồi phủ tuyết gần nhà 
mình chưa? Bạn có chơi một số trò chơi 
trên bàn sau bữa tối với lũ trẻ không? 
Bạn có lôi trò chơi Monopoly ra cho 
những người lớn tuổi hơn bạn, và chơi 
“Old Maid” “Memory” hay “Chutes and 
Ladders” với nhóm trẻ hơn không? Nếu 
đã làm vậy, bạn biết họ yêu thương bạn 
vì điều đó!

Hãy nhớ rằng: Mỗi tuần có một 
đêm hẹn hò như một cặp đôi để những 
năm hưu trí của bạn ngập tràn hạnh 
phúc và sáu đêm mỗi tuần với con để 
lũ trẻ trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình.

Hãy tận hưởng thời gian bên con 
nhỏ và người bạn đời của bạn, và cầu 
Chúa sẽ tiếp tục ban phước lành cho bạn 
và gia đình bạn!

Tiến sĩ Parnell Donahue là một bác sĩ 
nhi khoa, cựu chiến binh, tác giả của bốn 
quyển sách, blog ParentingWithDrPar.
com, và là người dẫn chương trình 
“Parenting Matters” (Cẩm nang nuôi 
dạy con) của đài WBOU. Ông và vợ 
mình, bà Mary, có bốn người con 
trưởng thành, tất cả đều có học vị Tiến 
sĩ, hai trong số đó cũng là bác sĩ. Quý 
vị có thể liên lạc với ông qua trang 
Parenting-Matters.com.

Bảo Minh biên dịch

TIRACHARDZ VIA FREEPIK

WESTEND61/GETTY


