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LỜI GIỚI THIỆU 

Bạn có bao giờ nghe tới khái niệm “tên cướp có đạo đức” chưa? 
Tôi nghe rất nhiều người khi bị cướp giật túi xách, bọn cướp lấy 
hết tiền sau đó bỏ lại túi cùng giấy tờ bên đường, nạn nhân nhận 
lại được giấy tờ của mình liền khen tên cướp đó là “một tên 
cướp có đạo đức”. Họ tin đây là “những người tốt trong bọn 
người xấu”. Tôi nghe mà buồn thiệt, vì cái chuẩn mực “tốt và 
xấu” giờ sao hỗn tạp quá. Nếu bạn có sự lựa chọn giữa làm 
người “xấu nhất trong những người tốt” và “tốt nhất trong 
những người xấu” thì bạn sẽ chọn trở thành ai? 

Xã hội được tạo thành từ rất nhiều con người, và trong rất nhiều 
con người đó lại có rất nhiều những chuẩn mực sống khác nhau. 
Vậy làm thế nào để ta có thể cho mình một định nghĩa rõ ràng 
về một đời sống tốt? Có phải chăng sống tốt là sống để đẹp lòng 
tất cả những người xung quanh? Sống tốt là sống vì sự chấp 
thuận của người khác? 

Tôi viết “Sống Tốt Thôi Chưa Đủ” với mong muốn giúp nhiều 
bạn trẻ hiểu rằng cuộc đời không phải để sống cho tốt mà là 
sống cho đúng. Sách có bảy chương, mỗi chương biểu trưng 
cho một ngày đọc và chiêm nghiệm. Hy vọng các bạn sẽ tìm 
được cho mình câu trả lời sau bảy ngày với quyển sách này. 

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ! 
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NGÀY THỨ NHẤT 

SỰ CHÍNH TRỰC LÀ GÌ?



 Vào một ngày đầu tháng 12, khi sự háo hức của một mùa 
giáng sinh đang tràn về trên khắp nẻo phố phường, đâu đâu 
cũng bắt gặp mọi người náo nức mua sắm, chuẩn bị chào tạm 
biệt năm cũ và đón một năm mới đang đến rất gần. Anh, cha 
của một cậu học sinh lớp hai thuộc ở trường tiểu học nhỏ, nhận 
được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm bảo rằng con anh bị thương 
do vấp té ở trường. Anh vội vàng chạy đến, cùng cô giáo chủ 
nhiệm mang con đến bệnh viện. Cháu được chuẩn đoán là gãy 
xương đùi, bó bột thì không lành được, nên được chỉ định mổ, 
nẹp vít xương. Anh nhìn con với ánh mắt yêu thương nhưng pha 
chút đau xót, chỉ còn vài tuần nữa là năm mới rồi, vậy mà còn 
gặp phải những chuyện không may. 

Bác sĩ phụ trách trường hợp của cháu bảo nếu chỉ chạy chơi thì 
không thể bị thương nặng như vậy, vì xương đùi là xương cứng 
nhất, nếu không có bệnh lý liên quan đến xương thì chắc phải bị 
tác động bởi một lực rất mạnh mới có thể làm gãy được. Không 
chỉ thế, bác sĩ còn nhìn thấy những vết xước ở sau hông trái của 
cháu, đoán rằng cháu bị va đập mạnh rồi ngã về phía sau. Thế là 
anh dọ hỏi, cháu bảo rằng trong lúc chơi đùa cùng các bạn ở sân 
trường, nghe chuông báo vào lớp, cháu cùng các bạn chạy vào 
thì cháu bị va vào một chiếc xe ô tô màu xanh đang đi vào trong 
trường. Cháu nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo 
khác. 

Anh liền tìm đến cô hiệu trưởng để hỏi chuyện, nhưng thay vì 
tìm hiểu kỹ càng sự việc và cùng với gia đình chăm sóc, điều trị 
cho cháu. Cô lại bảo không biết. Chẳng những vậy cô còn làm 
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một bản khảo sát đối với tất cả các cán bộ, giáo viên và học sinh 
trong trường để chứng minh mình vô can trong chuyện này. Qua 
kết quả khảo sát, 100% giáo viên và học sinh đều xác nhận là 
không có xe ô tô nào ra vào sân trường trong giờ học và giờ ra 
chơi.  

Trời mùa này mưa ít hơn nhưng mang lại cái cảm giác lạnh và 
buốt. Nhưng cho dù có lạnh thế nào cũng không lạnh bằng tấm 
lòng của cô hiệu trưởng, có buốt thế nào cũng không bằng cái 
đau buốt mà anh đang phải gánh chịu. Anh ấm ức nói: “Con tôi 
bảo lúc cháu bị xe đâm có vài bạn ở đó. Cháu chơi ở sân sau, 
nên cùng lắm chỉ có khoảng một lớp học sinh chơi cùng và chỉ 
có một số cháu chứng kiến, biết sự việc. Nhưng nhà trường đã 
lấy khảo sát toàn trường, trong đó có nhiều học sinh không biết 
gì về sự việc này, để chứng minh sự vô can của giáo viên và 
lãnh đạo trường” 

Thiết nghĩ, anh thì làm sao mà cao tay hơn cô hiệu trưởng được 
chứ, vì để ngồi ở cái vị trí ấy, ắt hẳn cô phải có cái đầu hơn rất 
nhiều người. Ta có câu, “nói có sách, mách có chứng”, cô đã đi 
trước anh một bước bằng cách tạo cho mình một bức tường 
nhân chứng bao quanh. Giấy trắng mực đen rõ ràng, tất cả điều 
xác nhận là không thấy, cho dù họ có chứng kiến sự việc hay 
không. 

Sự việc được làm tới cùng khi có sự tham gia của báo chí và các 
cơ quan chức năng. Trong những buổi đầu làm việc, cô hiệu 
trưởng vẫn khăng khăng giữ cái quan điểm rằng mình không 
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liên quan, kèm theo đó là một bản kết quả khảo sát trăm phần 
trăm ấy. Nếu cô trình bày với mấy bé tiểu học, chắc rằng mọi 
chuyện đã không phải đi xa như vậy. Vì mấy em sẽ tin, tin vì cô 
là hiệu trưởng của các em, tin vì các em chưa đủ nhận thức để 
hiểu được đâu là sự thật và đâu là dối trá.  

Trong một buổi làm việc gần đây nhất, cô “chợt nhớ ra” rằng 
hôm đó cô có đi taxi vào trường sau khi khám bệnh ở bệnh 
viện. Nhưng cô ngụy biện rằng sau khi xe vào cổng sau, cô 
xuống xe và lên thẳng phòng làm việc. Sau đó cô được cho hay 
là có học sinh bị ngã, nhưng lúc đó xe taxi cũng đã đi rồi. 

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao một người hiệu trưởng lại làm 
vậy? Đâu là động cơ cho những hành động trên? Cô đang bảo 
vệ cho sự chính trực của mình hay đang che lấp đi sự thật? 
Thiết nghĩ, cô giáo mà “lúc nhớ lúc quên” như vậy có phù hợp 
để làm hiệu trưởng của một trường tiểu học, nơi ươm mầm và 
đào luyện những thế hệ tương lai hay không? 100% trả lời là 
không trong bản khảo sát thì đó chính là hoa trái của sự dối trá 
mà cô hiệu trưởng đã gieo trồng. Thế hệ mai sau sẽ thế nào khi 
những trái “ngọt” này bước vào đời? 

Sự Chính Trực nghĩa là chúng ta phải thật thà với chính mình và 
ngay thẳng, thành thật cả trong quan hệ với người khác. Khi 
chúng ta được dẫn dắt bởi sự chính trực, những suy nghĩ và 
hành động của chúng ta lúc nào cũng đi đôi với nhau. Hơn cả 
vạn lời nói, cách hành xử sẽ thay lời cho chúng ta. Sự chính 
trực trở thành nền tảng cho cả danh tiếng lẫn lòng tự trọng. 
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Phẩm chất cao đẹp đòi hỏi sự can đảm, nhưng liệu có bao nhiêu 
người chấp nhận trả giá cho sự chính trực ấy? 

Qua câu chuyện trên, chúng ta hãy xem những ai liên quan nhé.  

• Người đầu tiên không ai khác chính là vị hiệu trưởng của 
chúng ta. Warren Buffet có nói: “Trong việc tuyển dụng con 
người, bạn hãy tìm kiếm 3 phẩm chất sau: sự chính trực, 
thông minh và kiên trì. Và nếu ứng viên không có điều đầu 
tiên, thì hai điều sau sẽ giết chết bạn.” Cô ấy thông minh, kiên 
trì nuôi dưỡng sự dối trá và che lấp đi sự thật phía sau. Đâu là 
điều thôi thúc những hành động sai trái ấy, sự sợ hãi, sợ mình 
sẽ mất đi cái hình ảnh của một vị hiệu trưởng đáng kính, sợ 
rằng sự việc sẽ làm cho cái ghế của cô lung lay, sợ rằng phụ 
huynh sẽ bắt cô bồi thường tiền thuốc men điều trị cho cháu, 
hay sợ cấp trên trách phạt khi cô đi làm việc cá nhân trong giờ 
hành chính? Nếu dùng một cái sai khác để che lấp đi cái sai 
lầm trong quá khứ, thì cuối cùng sai lại càng sai. 

• Người thứ hai, chắc không ai khác là cô giáo đi cùng với cô 
hiệu trưởng. Cô ơi, cô ở đâu sao cô không lên tiếng vì lẽ thật, 
hay cô cùng nằm trong bản khảo sát trăm phần trăm ấy. Albert 
Einstein nói rằng: “Thế giới là một nơi nguy hiểm để sống; 
không phải bởi những người làm điều gian ác, nhưng bởi sự 
câm lặng của những người xung quanh”. Sự câm lặng của cô 
là đến từ sự hèn nhát của bản thân, sự sợ hãi hay là sự thờ ơ 
với cái tổn thương của một cậu bé bảy tuổi. Làm sao cô có thể 
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đứng trên bục giảng và dạy cho thế hệ mai sau rằng hãy đấu 
tranh cho lẽ phải, cho sự công bình được chứ. 

• Người thứ ba chỉ có thể là anh tài xế taxi. Anh ơi, anh có tông 
vào cháu không? Nếu có sao anh lại một đi không lời từ biệt. 
Có lẽ anh và hai cô giáo trên chiếc xe anh không cùng tuổi, 
chẳng cùng lớp, cùng trường, nhưng chắc chắn là cùng được 
trưởng thành trong một xã hội không thể nào dối trá hơn được 
nữa. Một xã hội mà con người luôn tìm cách bảo vệ cho chính 
mình mặc dù chúng ta có làm tổn thương đến bao nhiêu người 
khác đi chăng nữa.  

• Nhóm người còn lại, ắt hẳn là những nhân chứng của sự việc. 
Chú bảo vệ đâu khi một chiếc xe ô tô chạy vào trường, các em 
nhỏ chơi cùng đâu, tại sao lại đứng về phía bản khảo sát trăm 
phần trăm ấy của cô hiệu trưởng. Có hay không một sự tác 
động nào đó, sự đe dọa nào đó dành cho họ. Người ta có câu, 
ít nghe, ít thấy, ít nói thì sẽ ít phiền não. 

Trong xã hội, chẳng có chuẩn mực đạo đức nào, phẩm hạnh nào 
cao hơn Sự Chính Trực. Phát triển Sự Chính Trực đòi hỏi một 
sự ngay thẳng trong tấm lòng của mình, bởi vì chúng ta không 
thể nào thành thật với người khác trừ khi chúng ta thành thật 
với chính mình. Rồi sự việc sẽ về đâu? Liệu cô hiệu trưởng ấy 
có còn “chợt nhớ ra” điều gì không? Liệu sự ăn năn có đến kịp 
lúc, để cô chào đón một năm mới với con người mới hay không. 
Liệu tiếng nói của lương tâm có trỗi dậy để cô giáo đi cùng 
đứng lên cho lẽ thật? Liệu sự hối hận có mang anh tài xế taxi 
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quay lại trường hay không? Liệu sự đau buốt của anh, một 
người cha đang đau đớn nhìn con mình lớn lên trong một xã hội 
dối trá này có vơi bớt hay không? Ai cũng căm phẫn sự bất 
công trong xã hội, nhưng liệu có ai đứng lên để chống lại nó. Ai 
cũng thờ ơ với những điều dối trá, nhưng họ sẽ làm gì khi biết 
mình là nạn nhân? 

Có người nói với tôi rằng, giáo dục có thể giúp cho xã hội trở 
nên tốt đẹp và phồn thịnh hơn. Nhưng quan trọng là chúng ta 
giáo dục và được giáo dục điều gì. Những kẻ lừa gạt thường là 
những người thông minh, có hiểu biết và thậm chí còn được 
giáo dục tốt hơn rất nhiều người trong chúng ta. Nhưng tại sao 
họ lại chọn làm giàu bằng cách lừa gạt người khác? Sự chính 
trực là gì? Liệu nó chỉ là một bài học trong sách giáo khoa, một 
môn học mà chúng ta có thể chọn học hay không học? Nếu sự 
chính trực đơn thuần chỉ là một sự lựa chọn hơn là niềm tin, là 
giá trị sống cốt lõi, thì chính cái xã hội này đang giết chết tương 
lai của chúng ta, và của con cái chúng ta nữa. 

Câu chuyện trên chỉ là một trong số rất nhiều chuyện mà tôi 
biết, nên tôi chọn cách viết xuống, như một lời nhắc nhở cho 
chính tôi và cũng như chính bạn, người đang đọc cuốn sách nhỏ 
này. Chúng ta sẽ đi sâu hơn để hiểu rõ về sự chính trực, và làm 
sao chúng ta xây dựng được nó như một giá trị sống cốt lõi, để 
dù cuộc sống có thăng trầm, sóng gió, bão tố mưa sa đi chăng 
nữa, nó cũng chẳng rời bỏ chúng ta mà đi. Dù ai có bỏ ra bao 
nhiêu tiền đi chăng nữa, thậm chí có kề dao vào cổ đi nữa, thì 
chúng ta cũng sẽ không bao giờ đánh đổi nó. Sự chính trực sẽ 
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còn mãi, và chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi cộng đồng và xã hội 
chúng ta đang sống ngày một tốt đẹp hơn. 

Tôi thường hỏi các học viên của mình, “Các em có muốn con 
cái của các em sẽ sống trong một xã hội giống như các em đang 
sống bây giờ không? Ai trả lời “không”, giơ tay lên.”. 99% học 
viên giơ tay, còn một phần trăm còn lại … giơ hai tay. Thế tôi 
hỏi tiếp: “Vậy các em sẽ làm gì?”. Rất nhiều em cuối đầu 
xuống, nhưng cũng có nhiều em nhìn đâu đó xa xăm. Một vài 
em mạnh dạn nói như là: “làm gì được anh ơi”, “em sẽ phải tìm 
cách hòa nhập với nó thôi”, “một con én không làm nên mùa 
xuân”, “khó lắm anh ơi, mình đâu phải người có chức có 
quyền”,… Ủa, chứ sao các em bảo các em không muốn con cái 
mình sống trong một xã hội như bây giờ? Làm sao em có thể 
thay đổi được xã hội khi em vẫn còn làm những điều mà nó bảo 
em làm? 

Bạn có còn nhớ bài hát “Một đời người một rừng cây” của Trần 
Long Ẩn không?  

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,  
Gian khổ sẽ dành phần ai?  
Ai cũng một thời trẻ trai  
Cũng từng nghĩ về đời mình  
Phải đâu may nhờ rủi chịu ?  
Phải đâu trong đục cũng đành.  
Phải không em, phải không anh ?  
…. 
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Chân lý thuộc về mọi người  
Không chịu sống đời nhỏ nhoi ! 
….” 

Phải đâu chúng ta chấp nhận một cuộc sống đầy dẫy bất bình và 
dối trá. Chân lý thuộc về mọi người, và chúng ta không bao giờ 
chịu sống đời nhỏ nhoi. Hãy chọn điều đúng đắn mà sống, mà 
hành động hơn là chọn phần việc nhẹ nhàng và dễ dàng.  

Nếu bạn sống ở Sài Gòn, ắt hẳn bạn sẽ phần nào cảm nhận được 
văn hóa xe máy khi lưu thông trên phố. Khi đường đông, kẹt xe 
thì như một thói quen, những người điều khiển xe máy sẽ chạy 
lên phần lề đường dành cho người đi bộ. Ai còn bị kẹt lại thì 
nhìn những người chạy băng băng trên vỉa hè với ánh mắt ganh 
ghét, mỉa mai họ chẳng có văn hóa khi tham gia giao thông. 
Nhưng còn khi chúng ta là những người băng băng trên vỉa hè 
thì nhìn xuống với sự đắc thắng. Chúng ta tự hào vì trong cuộc 
sống phải lanh, lì và phải liều thì mới rộng đường đi được. Con 
người làm gì, nếu không muốn thì tìm cớ, còn muốn thì tìm 
cách. Nhưng cũng chính cái văn hóa xe máy đó, đã hình thành 
một thói quen “hoàn toàn không có lợi” cho phần lớn xã hội. Ai 
cũng chọn việc dễ dàng và nhẹ nhàng, cho dù nó có không đúng 
đi chăng nữa.  
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Câu hỏi suy ngẫm: 

1. Theo bạn thì ai là người đáng trách nhất? 
2. Nếu bạn là cha của bé trai đó, bạn sẽ làm gì tiếp theo? 
3. Theo bạn, sự chính trực có dễ để bảo vệ không? Tại sao? 
4. Điều gì khiến bạn sợ hãi nhất? 

Sống Thôi Chưa Đủ Jackie Vuong �14



 

Sống Thôi Chưa Đủ Jackie Vuong �15

NGÀY THỨ HAI 

SỰ CHÍNH TRỰC TRƯỚC HẾT LÀ 
CHỌN LÀM ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN, KHÔNG 

PHẢI ĐIỀU DỄ DÀNG.



 Phẩm chất của một người được hình thành thông qua 
những hành động, những việc làm thường nhật hàng ngày. Lấy 
một ví dụ mà có lẽ ai trong chúng ta cũng thấy hình ảnh mình 
trong đó. Bạn có một cuộc hẹn, đã đến giờ hẹn nhưng bạn vẫn 
còn loay hoay sửa soạn và chưa ra khỏi nhà. Bạn của bạn gọi 
đến, hỏi bạn đến đâu rồi, bạn nhanh trí trả lời là “chờ chút, đang 
trên đường tới” hay “gần tới rồi”, trong khi bạn vẫn còn ở nhà. 
Đó là chọn làm điều dễ, hơn là làm điều đúng đắn. Chúng ta sợ 
nói mình vẫn còn ở nhà sẽ làm bạn giận, sẽ làm bạn nghĩ mình 
chậm trễ, nhưng chúng ta có biết rằng nếu chúng ta không chính 
trực trong những việc nhỏ, thì không thể nào đủ can đảm để đấu 
tranh cho sự chính trực khi giông bão kéo tới. Trong sách Lu-
ca, đoạn 16 câu 10 có chép: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, 
cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, 
cũng bất nghĩa trong việc lớn.”. Hãy học cách làm điều đúng 
đắn ngay cả trong những việc nhỏ nhặt nhất.  

Vào một buổi sáng đẹp trời, sau khi đưa bà xã tới chỗ làm, trên 
đường về công ty của mình thì tôi phát hiện bánh xe máy bị 
mềm hơn bình thường, tôi liền tìm chỗ sửa xe bên đường để đưa 
xe vào kiểm tra. Tôi thoáng thấy một chú lớn tuổi, với bộ quần 
áo xanh ri, trông khá cũ kỹ, ngồi góc đường với đồ nghề sửa xe 
của mình. Thầm vui trong bụng, tôi liền ghé vào bảo: “chú ơi, 
chú kiểm tra bánh xe của con một chút, nó mềm quá nên chạy 
không được”. Chú nhìn tôi trìu mến, chú cười bảo để đó chú 
xem cho. Thế là chú dựng chân chống xe lên, tay quay bánh xe 
sau một cách chậm rãi. Chú nói con cán phải đinh rồi. Để chú 
vá lại, con ngồi đợi chút là xong thôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ khi 
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chú kiểm tra thì chỉ có một lỗ đinh thôi, thế mà ngồi đợi một 
chút chú bảo: “xong rồi con, cho chú 120 ngàn, vá 3 cái lỗ”. Tôi 
hết hồn, ngay lúc đó tôi cảm thấy buổi sáng đó không còn đẹp 
nữa. Ánh nắng buổi sớm mai bổng nhiên nóng lạ lẫm. Những 
làn gió thổi từ sông Sài Gòn vào cũng chẳng thể làm cái đầu tôi 
mát hơn được. Tôi nói chú tính tiền gì kì vậy, con thấy có một 
lỗ mà. Thế là chú thay đổi hẳn sắc mặt lẫn thái độ, chú nạt nộ 
lớn tiếng bảo đã làm xong rồi mà tôi định quỵt hả? Lúc đó tôi 
dáo diếc nhìn quanh, nhìn xem chú sửa xe mà tôi gặp ít phút 
trước đã đi đâu mất, đâu rồi cái nụ cười trìu mến ấy, còn ở trước 
mặt tôi lúc này là một người côn đồ lỗ mãn không hơn không 
kém.  

Chẳng biết phải làm gì, chẳng lẽ phải đứng lại để tranh cãi với 
chú, trong khi còn rất nhiều việc đang chờ mình ở công ty. Tôi 
lẳng lặng trả tiền, chạy cái xe về, thế mà dọc đường bánh xe lại 
tiếp tục xì nữa. Thì ra chú đó làm cho qua loa, chủ yếu là lừa 
gạt, hăm dọa để kiếm tiền từ những nạn nhân đã lỡ ghé vào. 
Thiết nghĩ lúc đó, chú mà sửa xe cho tôi đàng hoàng, tôi còn lại 
gửi thêm cho chú chút ít. Tôi chọn tin chú ngay từ lần đầu gặp, 
tôi để chú sửa chiếc xe mà không mảy may nghĩ ngợi gì và lần 
này tôi học được một bài học. Cái cảm giác niềm tin bị đánh 
cắp nó khó chịu lắm. Vài hôm sau tôi có để ý khi chạy qua góc 
đường đó, nhưng không thấy chú nữa. Chắc là … mà thôi. 

Vào một buổi chiều khác, tôi chạy xe máy tới một khách sạn ba 
sao ngay góc đường Đồng Khởi và Đông Du, tấp vào chỗ gửi 
xe đối diện khách sạn, trước một quán cafe lớn. Cũng lại là một 
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chú lớn tuổi, thiết nghĩ chắc các chú tầm tuổi này, muốn đi làm 
thì chỉ có thể tìm được các công việc như bảo vệ hoặc giữ xe 
mà thôi, vì tính chất công việc không đòi hỏi bằng cấp hay 
ngoại ngữ gì cả. Sau tầm ba mươi phút làm việc với tiếp tân 
khách sạn, tôi ra ngoài và nhờ chú lấy xe dùm. Chú lấy phiếu xe 
tôi rồi bảo tôi đưa năm ngàn đồng. Tôi bất ngờ vì thông thường 
khu vực này mỗi chiếc xe máy đều bị chặt chém mười ngàn 
đồng một chiếc. Tôi loay hoay tìm tiền lẻ nhưng không có, đành 
đưa chú tờ hai trăm ngàn đồng. Chú bảo: “chú không có tiền để 
thối đâu, con cầm đi, chút đi đâu ghé qua đưa chú”. Tôi nghĩ 
chú hổng sợ tôi chạy luôn sao? Năm ngàn với tôi không phải là 
số tiền lớn, nhưng với chú, mỗi ngày vài người như tôi chắc chú 
nhịn đói miết quá. Tôi cảm ơn chú và vội vàng lái xe đi.  

Lúc đó tôi cũng có nghĩ là mình sẽ quay lại công ty, vì có năm 
ngàn đồng mà chạy lòng vòng đổi tiền thì mất công quá. Nhưng 
trong thâm tâm tôi nhớ đến sự chính trực, tuy số tiền nhỏ, chẳng 
đáng là bao nhưng quan trọng là tôi không chọn điều dễ dàng. 
Nghĩ lại lần trước lòng tin bị đánh cắp, thì lần này nó đã được 
gửi lại cho tôi. Tôi ghé tiệm bánh Dunkin Donut, mua cho chú 
năm cái bánh Donut nhỏ để đổi tiền lẻ. Tôi quay trở lại, trả chú 
năm ngàn đồng, sau đó tặng chú mấy cái bánh, tôi nói: “Cảm ơn 
chú”. Thay vì mất năm ngàn đồng gửi xe, tôi lại mất hết ba 
mươi ngàn đồng. Bạn sẽ nói tôi dại khờ, nhưng với tôi, đó là 
phần thưởng cho niềm tin vào cuộc sống. Tôi cũng vui vì tôi lại 
thắng thêm một trận chiến nữa để bảo vệ sự chính trực của 
mình. Mưa lất phất rơi, tôi cũng chẳng vội vã đi về, tôi chạy 
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chậm, thật chậm, để hương vị tươi đẹp của cuộc sống chạm đến 
từng ngõ sâu trong tâm hồn của mình. 

Có một nhóm các nhà tâm lý học làm một bài khảo sát. Họ đến 
từng nhà dân hai bên đường xa lộ, xin đặt những tấm biển “Lái 
Xe Cẩn Thận” cỡ lớn ngay trước sân nhà, nhưng hầu hết người 
dân đều từ chối. Thế là lần sau họ quay lại, nhưng hỏi đặt tấm 
biển với kích thước nhỏ hơn rất nhiều, thế là ai cũng đồng ý. 
Một thời gian sau, chính các nhà tâm lý học này quay lại lần 
nữa, và xin đặt tấm biển lớn đúng bằng kích thước ban đầu, bạn 
biết không, hầu hết những ai cho phép đặt tấm biển nhỏ, đều 
đồng ý để đặt tấm biển lớn hơn. Khi con người mở lòng cho 
những điều nhỏ nhặt, họ sẽ mở lòng cho những điều lớn lao hơn 
trong đời sống của mình. Nếu chúng ta, ngay lúc này đây, 
không tranh đấu cho sự chính trực trong những điều nhỏ nhoi 
nhất, thì khi đứng trước các trận chiến lớn, bạn sẽ luôn là người 
thua cuộc.  

Sự chính trực không phải tự nhiên mà có, nó được sinh ra, nuôi 
dưỡng và phát triển chỉ trong tấm lòng của một người gan dạ và 
can đảm. Vậy làm thế nào chúng ta có thể đấu tranh và dành 
thắng lợi để bảo toàn sự chính trực của mình? 

1. Đừng để mình mềm yếu trước hoàn cảnh.  
Năm tôi hai mươi mốt tuổi, tôi bắt đầu công việc toàn thời 
gian của mình là một trợ lý…. cho một trợ lý của ông giám 
đốc. Thiết nghĩ, cái nghề trợ lý đã cực, thì trợ lý của trợ lý 
(hay gọi là “tà lọt”) chắc là khổ tận cam lai. Tốt nghiệp ở 
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một trường quốc tế, học phí tính bằng ngàn mỹ kim, vậy mà 
đi làm “tà lọt”. Nhưng đó là điều tôi chọn, tôi muốn học hỏi, 
tôi muốn được thử sức trong một công ty quốc tế. Lương 
tuy bèo, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua và chứng minh cho 
mọi người thấy năng lực cao vút của mình. 

Những ngày đầu đi làm, tôi ăn bận bảnh bao, áo quần phẳng 
phiu, đầu tóc vuốt keo thẳng tấp. Mấy anh chị công nhân lúc 
đầu tưởng tôi là sếp mới về, vì trông dáng vẻ tôi bảnh tỏn, 
phong độ nghi ngút. Lối vào văn phòng làm việc phải đi qua 
khu vực sản xuất, những hàng máy may thẳng tấp với 
những nhóm thợ lành nghề đang chăm chú làm công việc 
của mình. Trong những ngày đầu, khi tôi bước vào, đều bắt 
gặp những ánh mắt thân thiện, những nụ cười trìu mến, 
những cái gật đầu bẽn lẽn của các anh chị công nhân. 
Nhưng sau một tuần, họ biết “thân phận” thật của tôi, chẳng 
ai thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi tự an ủi rằng chắc tại họ bận 
quá nên chẳng có thời gian để nhòm ngó tôi mà thôi. 

Công việc của tôi là làm lặt vặt, làm những chuyện không 
tên. Tôi chỉ cần ngồi đó, chị thư ký kêu “làm gì thì làm gì”, 
chứ chị kêu làm “gì” mà mình làm “nấy” là chị đuổi. Từ 
mua cơm, mua nước, phô tô giấy tờ, đi giao báo cáo, đi lấy 
tiền,… dù công việc có nhỏ đến đâu tôi cũng làm hết sức 
hết lòng. Sau đó tôi được phụ trách đi mua vật dụng và văn 
phòng phẩm cho công ty. Điều tôi nhớ nhất là khi bước chân 
vào chợ Thủ Đức, nhìn dáng vóc hiên ngang, khí chất vời 
vợi đó, biết bao cô bán hàng chào đón tôi. Sau khi tôi hỏi 
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mua chổi, mua đồ hốt rác, mua thảm chùi chân, mua xọt rác,
… thì họ mới giật mình bảo: “mấy đứa chạy vặt trong công 
ty đâu, sao không kêu tụi nó đi mà con phải đi”. Tôi cười, 
trách đời sao mà ngang trái quá, chỉ toàn nhìn hình thức bên 
ngoài thôi hà. Đây, thằng chạy vặt là nó đây, đang đứng 
trước mặt cô đây.  

Khi tính tiền, tôi kêu “mắc quá, cô bớt đi”. Vậy là nghe một 
loạt bình phẩm là: “trời ơi, cô thấy con cũng phong độ, mà 
trả giá dữ vậy. Có bao nhiêu tiền đâu”. Tôi nghe đến từ 
phong độ, chợt nhớ ra mình không để mất hình tượng được.  
Tôi nói: “thôi vậy cô ghi hóa đơn cho con đi”.  
Cô nhìn tôi và hỏi: “con muốn ghi bao nhiêu?”.  
“Tổng cộng bao nhiêu cô?” tôi hỏi lại. 
“Tầm ba trăm bảy mươi lăm ngàn.” 
“Dạ”. Cô lại hỏi tôi một lần nữa: “con muốn ghi bao 
nhiêu?” 
“Ủa, cô mới nói ba trăm bảy mươi lăm ngàn”.  
Nhìn tôi với dáng vẻ như một người từ hành tinh khác tới, 
cô nói, “Ủa, con không kê thêm tiền để bù tiền xăng xe, ăn 
uống gì hả?”. Tôi hiểu ra vấn đề liền gãi đầu, cười gượng 
gạo và nói: “dạ, thôi cô ơi, có nhiêu cô ghi bấy nhiêu cho 
con đi.” 

Trên đường về công ty, tôi nghĩ chắc là có nhiều người cũng 
mua hàng giống tôi, nhưng họ kêu kê giá lên nên cô bán 
hàng nghĩ đó như là một thông lệ. Lương của tôi lúc bấy giờ 
là hai triệu đồng một tháng, vừa đủ tiền xăng và cà phê thôi. 
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Nghe nói đến có khoản thu nhập thêm như vậy cũng thích 
lắm chứ. Nếu chịu khó “trả giá”, mỗi tháng chắc tôi cũng 
kiếm được gấp đôi, gấp ba số tiền lương. Tôi cần tiền, 
nhưng không phải bán sự chính trực để có nó.  

2. Đừng bị lừa dối bởi sự thuyết phục. 
Những năm tháng đầu lên Sài Gòn, tôi bị tác động mạnh mẽ 
về một thành phố hoa lệ, nhiều nhà cao tầng, xe hơi và hàng 
ăn quán xá. Đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về sự giàu 
có của một ai đó, người này tại sao phất lên, kẻ khác tại sao 
lại mất trắng. Họ bàn về giá trị của những chiếc xe, những 
căn nhà và những cơ hội đổi đời có một không hai. Điển 
hình chính là phương thức kinh doanh đa cấp.  

Đang ngồi học trong lớp, tụi bạn rủ đi qua một công ty nằm 
đâu ở trung tâm quận 1. Thế là sau giờ học, tôi đi theo nhóm 
bạn của mình. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một sự hoành 
tráng không thể tả xiết. Ở đó rất đông người, rất náo nhiệt, 
hầu hết các anh thanh niên đều mặc veston màu đen, đầu tóc 
chải chuốt rất sành điệu. Vừa thấy bọn tôi lấp ló đằng xa, 
anh nở một nụ cười rất thân thiện, kiểu như anh là bà con xa 
của tôi đâu bên Mỹ mới về. Anh thấy tôi đang ngơ ngác liền 
bá vai, hỏi tôi khỏe không? Ảnh còn nói nhìn tôi chắc là con 
nhà giàu phải không? Tôi cười nói: “giàu gì mà giàu anh ơi, 
tụi bạn cùng lớp của em mới giàu, vì chỉ có giàu mới học 
trong lớp của em được thôi”. 
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Anh dẫn chúng tôi ra góc, nơi có chiếc bàn tròn bằng đá, kế 
bên là một hồ sinh cảnh. Tiếng nước róc rách cộng thêm 
giọng nói như rót mật vào tai của anh làm tôi như “lạc trôi” 
vào một thế giới thần tiên nào đó. Anh đột nhiên hỏi: “mấy 
em có muốn kiếm được tiền tỉ trong vòng hai tháng 
không?”. Ánh mắt chúng tôi lóe lên như phát hiện ra kho 
báu chưa người đào bới. Anh bảo hãy mua mấy chai nước 
trái gì đó với giá gần 1 triệu đồng một chai. Anh hăng say 
nói tiếp: “Đây là một thứ nước rất tốt cho sức khỏe, uống 
thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ miễn dịch, tăng cường hoạt 
động của các bộ phận còn yếu trong cơ thể. Không những 
vậy, nước còn có tác dụng phục hồi sức khỏe cho các bệnh 
nhân tiểu đường, ung thư, cao huyết áp, viêm gan,… vân 
vân.” Anh kêu tôi mua về cho ba mẹ xài, còn nếu giới thiệu 
được ai thì sẽ được hưởng hoa hồng từ mười lăm đến hai 
mươi phần trăm trên một sản phẩm. Và sau khi người được 
tôi giới thiệu lại giới thiệu cho người khác mua nữa thì tôi 
sẽ được hưởng từ năm đến mười lăm phần trăm. Và nếu tạo 
được một mạng lưới bán hàng riêng của mình thì hàng 
tháng tôi cứ ngồi ở đó mà hưởng hoa hồng. Đến đây, những 
điều anh đề cập toàn là tiền ơi là tiền, bọn tôi nghe xong 
nhìn đâu cũng thấy tiền, sao mà tiền dễ kiếm quá. Ảnh nói 
để làm hội viên thì phải mua bốn chai trở lên. Bọn tôi là 
sinh viên, thời đó kiếm đâu ra ba bốn triệu để mua chứ. 
Nhưng anh hiểu chúng tôi vô cùng, anh nói các em là sinh 
viên trường quốc tế mà, gia đình có điều kiện, điện về kêu 
ba mẹ cho mượn, coi như là một khoản tiền đầu tư cho 
tương lai, vài tuần sau em trả lại cho ba mẹ gấp mấy lần như 
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vậy. Tiền thì mấy ai không thích, mấy ai không ham. Nhưng 
có điều khác là “có người không làm tất cả vì tiền, và có 
người vì tiền sẽ làm tất cả”. Tôi thấy mấy đứa bạn hào 
hứng, nhưng tôi thì không. Vì tôi hổng có sở thích bán 
buôn, tôi đang nghĩ mua về cho ba mẹ tôi dùng, cũng may 
lúc đó không mua. 

Vài tháng sau, tôi đi đâu cũng nghe người ta bàn nhau làm 
giàu bằng cái nước được gọi là “món quà của thượng đế” 
ấy. Thế nhưng có ai giàu đâu, chỉ thấy mấy đứa bạn tôi biết 
lỡ mua rồi, thế là tìm người này người kia bán lại. Nó hiểu 
nó là nạn nhân rồi, nhưng tiếc tiền, nên gắng dụ thêm vài 
người để lấy lại vốn. Người ta dùng lời ngon ngọt thế nào 
với nó, nó dùng lại y chang vậy. Chẳng những thế nó còn đi 
học các khóa phụ đạo trong công ty nữa chứ. Nó đi đâu 
cũng phóng đại cái thứ nước thần dược ấy, nói là người này 
uống hai chai thì hết tiểu đường, ông kia uống bốn chai thì 
hết bệnh gan,… Nó nói xạo chẳng chớp mắt. Tôi bỗng sợ nó 
vô cùng. Từ một người thật thà chất phát, cái thứ nước ấy, à 
mà không, cái lòng tham mới trổi dậy ấy đã mang nó đi xa, 
xa lắm. 

Con người khát khao điều gì, thì lòng họ sẽ hướng về điều 
đó. Khi trên đời còn có tư tưởng không làm gì nhưng vẫn 
mong tiền đầy túi, thì sự chính trực mãi sẽ là xa xỉ phẩm 
cho rất nhiều người. 
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Câu hỏi suy ngẫm: 

1. Bạn có bao giờ chọn làm việc dễ dàng hơn là việc đúng đắn 
chưa? Và đó là việc gì? 

2. Bạn có bao giờ biện minh cho hành động không chính trực 
là “vì hoàn cảnh đưa đẩy không?” 

3. Bạn có bao giờ bị thuyết phục để làm điều không chính trực 
không? Người đó là ai và họ đã thuyết phục bạn điều gì? 

4. Bạn có bao giờ thuyết phục ai đó làm chuyện không chính 
trực? Và đó là chuyện gì? 
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NGÀY THỨ BA 

SỰ CHÍNH TRỰC LÀ LÀM ĐIỀU 
ĐÚNG ĐẮN CHO DÙ KHÔNG AI 

NHÌN THẤY.



3.    Đừng yếu đuối trước cảm xúc của mình. 
Tôi rất thích dạy về vấn đề kiểm soát cảm xúc, vì tôi thấy 
đây là một mặt trận khó khăn nhất với tất cả mọi người, đặc 
biệt là giới trẻ. Tuổi trẻ chẳng có gì nhiều, chỉ có cái liều, 
cái nông nỗi và bất cần. Họ chỉ thích làm theo cảm xúc của 
mình. Có anh ca sĩ, ảnh nói: “mình thích thì mình làm thôi”. 
Mới nghe thì nghĩ đó là sự mạnh mẽ, liều lĩnh, nhưng suy 
nghĩ kỹ lại thì đó là yếu đuối. Thích hay không thích xét cho 
cùng vẫn là cảm xúc, mà nếu chúng ta theo cảm xúc mà 
hành động, thì chẳng khác nào chúng ta là nô lệ cho nó. Bạn 
không nên ra quyết định khi bạn quá giận, quá buồn hay quá 
vui. Lý do đơn giản là vì: 

• Khi bạn quá giận, suy nghĩ và hành động của bạn có xu 
hướng làm tổn thương đến người khác. Chắc không khó 
khi tìm thấy rất nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra xung 
quanh chúng ta, mà nguyên nhân chỉ vì một phút nóng 
giận nhất thời. Kẻ tù tội, người mất tương lai, con mất 
cha, vợ mất chồng, hay anh em ly tán. Khi nóng giận, 
chúng ta thường làm mọi thứ để “hả giận”. Chúng ta lớn 
tiếng, quát tháo, đay nghiến và thậm chí là dùng vũ lực 
với người khác. Bình thường để kiểm soát sự giận dữ đã 
khó, uống rượu bia vào thì nó trở thành việc bất khả thi. 
Lúc này đúng sai chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lòng tự 
trọng như một ly thủy tinh mong manh dễ vỡ. Chúng ta 
bảo vệ nó một cách mù quáng.  
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• Còn khi bạn quá buồn, những suy nghĩ và hành động của 
bạn có xu hướng làm tổn thương chính mình. Khoa học 
chứng minh, buồn là cảm xúc kéo dài lâu hơn so với tất 
cả những cái còn lại vì chúng ta suy nghĩ đến nó nhiều 
hơn. Buồn bã là một việc làm không tốn sức, nhưng lại 
làm ta cảm thấy rất mệt mỏi. Hay đó còn gọi là tâm 
bệnh. Khi buồn, chúng ta thường nhìn mọi việc theo 
hướng rất tiêu cực, không lối thoát.   

• Vậy còn khi chúng ta quá vui thì sao? Khi bạn quá vui, 
những quyết định của bạn có xu hướng hối tiếc về sau. 
Mỗi người trong chúng ta điều có những chuẩn mực và 
những giới hạn riêng. Nhưng khi chúng ta đang quá vui, 
chúng ta trở nên dễ dãi hơn với chính mình. Người Việt 
Nam thường có văn hóa nhậu trong làm ăn kinh doanh. 
Trước mỗi lần ký kết hợp tác gì đó, thì lại kéo nhau ra 
quán nhậu. Anh một ly, tôi một ly, uống cho đến khi cái 
chuẩn mực, cái giới hạn bị kéo xuống mức thấp nhất, khi 
đó thì chốt hợp đồng.  

Có nhiều bạn nam đã sử dụng chiêu thức này, và cũng có 
nhiều bạn nữ đã có những quyết định “mãi hối tiếc về 
sau”. Hầu hết các bạn nam khi yêu đều suy nghĩ, mong 
mỏi, từng phút từng giây được chạm tay, được hôn, được 
ôm và được … xa hơn thế nữa. Tôi bắt gặp rất nhiều 
những tình huống, mà có lẽ khi con người ta đang trong 
cảm giác của sự sung sướng, thì chẳng còn nghe thấy 
tiếng nói của lý trí được nữa. Ông Gary Chapman hay 
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thiệt, ông viết cuốn sách về năm ngôn ngữ tình yêu, để 
cho chúng ta hiểu hơn làm thế nào để mang tình yêu và 
sự thỏa mãn trong tình yêu đến với người khác.  

Ngôn ngữ đầu tiên chính là lời ca ngợi, ai cũng thích 
được khen, được nghe những lời khích lệ. Thậm chí một 
số người còn sống vì những lời khen tặng ấy. Mấy anh 
biết thế nên chịu khó nịnh đầm, khen em đẹp, em dễ 
thương, hay có anh còn lôi cả gia đình người ta vô theo 
kiểu: “Liệu cha mẹ của em có phải là những tên trộm 
hay không? Vì họ ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và 
đưa chúng vào mắt em”, nghe mà nổi hết cả da gà. 
Những người thuộc ngôn ngữ tình yêu này, thường thích 
được thỏa mãn bằng lời ngon ngọt, chỉ cần rót ngọt vào 
tai, bạn sẽ làm họ vui sướng khôn xiết. Mà đã vui, đã 
sướng thì mở hết cổng, hết rào. Nhưng xin lưu ý, 
phương thức là vô hại, chỉ có những người không thuộc 
phe “chính nghĩa” mới dùng vào chuyện ác mà thôi. 

Ngôn ngữ tiếp theo là chất lượng thời gian bên nhau. Có 
những người vui nhất là được ở cùng với người mình 
yêu. Tuần gặp nhau hết bảy ngày vẫn thấy chưa đủ. Tuýp 
người này, không quan trọng mình đi đâu, làm gì, nhưng 
quan trọng là mình đi với ai. Xin mượn bài hát Teen 
Vọng Cổ của Trần Anh Khôi để diễn đạt điều mà người 
trong cuộc khao khát.   
“Xa anh mới ban chiều 
Thế mà lòng sao buồn hiu 
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Lại nhớ anh nhiều, mong được ở bên người yêu 
Để nói bao điều 
Là sao ta... 
Nói chung là yêu đó 
À mà đó có phải là yêu không? 
Mà sao vắng anh thì buồn! 
Ố ồ..ố ô…”. 

Tiếp đến ngôn ngữ thứ ba là quà tặng. Ai tặng quà cho 
mình chưa chắc yêu mình, nhưng ai yêu mình thì chắc 
chắn phải tặng quà. Tuýp người này thông thường thực 
tế hơn rất nhiều so với những nhóm còn lại. Biểu tượng 
vật chất đôi khi cũng cần thiết để ghi nhớ các mối quan 
hệ lẫn tình yêu của mình. Khi các bạn thấy đại gia cặp kè 
với người đẹp, các bạn nói người ta ỷ có nhiều tiền. Vậy 
khi các bạn có nhiều tiền thì các bạn chắc rằng mình sẽ 
không làm như họ? Bạn có chắc bạn sẽ vượt qua được 
sự cám dỗ và bảo toàn sự chính trực của mình trong khi 
chỉ cần vung tiền là bạn đã có được một “mối quan hệ 
tới bến”? Ai được tặng quà mà hổng vui, mà quà càng 
giá trị, thì niềm vui càng lớn, sung sướng càng nhiều.  

Ngôn ngữ tiếp đến là sự phục vụ. Những người thuộc 
tuýp ngôn ngữ này có xu hướng mong mỏi người khác 
làm gì đó cho mình, và ngược lại. Sự quan tâm, chăm 
sóc và tinh tế trong hành xử là điều họ quan tâm nhất. 
Đây là những người không thích thương theo kiểu trót 
lưỡi đầu môi, họ thích hành động hơn. Mười hai giờ 
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khuya thấy em yêu đăng là thèm trà sữa, bạn mà đem 
qua cho em được, thì muốn gì em cũng chiều. 

Cuối cùng là ngôn ngữ cử chỉ âu yếm. Ngay từ khi 
chúng ta còn rất nhỏ, chúng ta cảm nhận được tình yêu 
thương qua những cái ôm hôn của cha mẹ. Con tôi thích 
được nằm giữa ba mẹ nó, khi đó nó đếm một hai ba, thế 
là tôi và bà xã xúm vô hôn nó tới tấp. Con hiểu được 
tình yêu chúng tôi dành cho nó qua những cử chỉ âm 
yếm đó. Khi tôi đi làm trong công ty, tôi rất hay được 
lòng những chị em phụ nữ. Họ nói tôi tuy xấu, nhưng 
tinh tế. Có thời gian tôi trở thành anh bồ câu, chuyên tư 
vấn tình cảm hôn nhân gia đình. Rồi ngày qua ngày, 
những lần chia sẽ làm cho mối quan hệ trở nên thân thiết 
hơn. Mấy chị em thường rủ tôi đi ăn, đi uống nước. Còn 
ở trong công ty thì hay đùa giỡn theo kiểu đánh yêu. Tôi 
thì thuộc tuýp người của ngôn ngữ này, nên thường có 
những sự rung động nhè nhẹ. Lúc mấy chị em đưa tay ra 
đánh, tôi đưa tay ra đỡ, dần dần tay chạm tay, đến một 
lúc tôi chợt nhận ra khoảng cách không còn nữa. Trong 
đầu tôi nghĩ nhiều hơn về những sự đụng chạm ấy, tôi 
mong muốn được đến công ty sớm hơn, về trễ hơn. Lúc 
đầu tôi còn dùng viết để chọt léc mấy chị em, nhưng sau 
đó tôi dùng tay, vì nó ép phê hơn. Lại là một cuộc chiến 
về sự chính trực trong lòng tôi, lần này nó thiêng về sự 
ham muốn của thể xác.  
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Mỗi lần trên đường từ công ty về, tôi luôn nghe thấy hai 
tiếng nói, một mềm mại nhẹ nhàng, một cứng rắn và 
mạnh mẽ. “Mày thích không, gần được rồi đó. Chỉ cần 
mày vô tình huých vào mấy ẻm vài cái, từ từ mấy em nó 
sẽ chịu mày liền”, ôi giọng sao mà êm ái quá. Bất chợt, 
một tiếng nói khác vang lên “Sự thỏa mãn của mày kéo 
dài được bao lâu, liệu mày muốn quay lại đời sống cũ 
trước đây hả?”. Tôi nghe đến đó thì bừng tỉnh, nhưng cứ 
mỗi lần đến công ty thì tôi lại quên bén mất. Ham muốn 
trổi dậy, nó len lỏi vào từng ngỏ ngách trong tâm trí tôi. 
Nó tắt tiếng phát ra từ lương tâm, nhưng lại bật to âm 
thanh của dục vọng. Khi chúng ta đứng ngoài cuộc, 
chúng ta thấy nó sai, sai lắm. Các bạn biết không, nếu 
các bạn quăng con ếch vào nồi nước sôi, nó nhảy ra liền, 
vì nó biết nóng. Nhưng nếu bạn để nó trong nồi nước 
lạnh mà đun sôi từ từ lên, nó sẽ chết. Thằng em tôi trước 
đây làm quản lý cho một cái beer club cũng nổi tiếng ở 
Sài Gòn. Nó không thích những người thuộc thế giới thứ 
ba, vì nó sợ. Tuần đầu đi làm, nó đi vào nhà vệ sinh nam, 
thấy trong phòng vệ sinh có bốn cái chân. Nó ngạc 
nhiên, nhưng vẫn chuyên tâm “giải quyết nỗi buồn” của 
mình. Bổng nghe một tiếng “bốp”, nó hoảng hồn, tiếng 
nói trong phòng vệ sinh vọng ra “đánh cái tay hư nè”. 
Nó quíu cẳng, người mềm xèo, chạy ra ngoài. Nó về kể 
lại mà tôi cười muốn đau bụng. Nhưng hai tuần sau, tôi 
hỏi nó còn thấy những trường hợp như vậy nữa không? 
Nó bảo thấy hoài, bình thường thôi. Vậy là nó đã thành 
con ếch bị đun sôi mất tiêu rồi. Nó chấp nhận việc đó 

Sống Thôi Chưa Đủ Jackie Vuong �32



theo một cách vô thức, vì đó là điều nó tiếp xúc hàng 
ngày. Thiết nghĩ biết bao nhiêu câu chuyện tình văn 
phòng, ông ăn chả bà ăn nem,… người đau buồn, kẻ 
khóc trách. Nhưng nếu bạn là nhân vật chính, bạn sẽ làm 
gì?  

Trong kinh thánh, sách sáng thế ký, đoạn 39, kể về 
chàng Giô-sép bị vợ của ông chủ cám dỗ, bà buông lời 
ngọt “hãy ngủ với em đi”, Giô-sép nói “Ông chủ đã giao 
thác cho tôi tất cả trong nhà này nên ông không cần lo 
đến nữa. Trong nhà không có ai lớn hơn tôi, chủ không 
giữ lại bất luận điều gì ngoại trừ bà vì bà là vợ ông chủ. 
Lẽ nào tôi làm điều đại ác và phạm tội với Đức Chúa 
Trời sao?”, thế nhưng bà vẫn tiếp tục quyến rũ. Một 
hôm không có ai ở nhà, bà chịu hết nỗi, nắm áo Giô-sép 
bảo: “hãy ngủ với em đi”, nhưng chàng bỏ áo lại trong 
tay bà và bỏ chạy ra ngoài. 

Giô-sép biết rõ rằng mình cần làm gì trước cám dỗ, đó là 
bỏ chạy. Không như chúng ta, chúng ta thích đứng ở 
ranh giới đúng và sai để chơi đùa. Chúng ta tự nói rằng 
mình sẽ không bước qua bên kia biên giới đâu. Nhưng 
chỉ cần sảy chân, bạn sẽ không thể nào quay đầu lại 
được nữa. Trong đầu tôi chợt nhớ đến Giô-sép, nhớ đến 
những giá trị sống, những chuẩn mực đạo đức mà tôi 
đang theo đuổi. Hôm đó vừa về tới nhà, chưa kịp dựng 
xe xuống, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho người 
ấy: “Chào em, anh muốn nói xin lỗi em. Anh xin lỗi vì 
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anh có những cử chỉ và hành động đùa giỡn không phải 
với em. Anh mong em chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ 
cho anh. Em tin tưởng anh nhưng chính anh đang lợi 
dụng lòng tin và sự ưu ái mà em dành cho anh. Anh 
muốn mình được sống đúng, vì đó là điều mà anh khát 
khao theo đuổi”. Thế là em nhắn lại: “Dạ, em không có 
gì đâu. Thật ra em thấy mình cũng không đúng, nhưng 
có gì đó khiến em bị cuốn theo. Mai mốt em cũng sẽ chú 
ý hơn”. Những lần sau khi đến công ty, tôi luôn tránh 
những tình huống nhạy cảm như kiểu sáp lại gần nói 
chuyện, đi ăn trưa riêng,… Sau một thời gian, tôi đã 
bình thường trở lại. Tôi suýt nữa đã thua ở trận chiến 
này, nhưng may mà có ông Giô-sép nhảy ra kịp lúc.  

Sự chính trực là làm điều đúng đắn dù không ai biết bạn 
đang làm gì đi nữa. Đôi lúc có những cái sai nhưng 
chúng ta cảm thấy nó đúng, và có những cái đúng chúng 
ta lại thấy nó sai sai. Nhưng đúng là đúng, sai là sai, 
không có cái sai nào là gần đúng cả. Chính trực đòi hỏi 
100% của sự thật, của những điều đúng đắn. Nửa ổ bánh 
mì vẫn là ổ bánh mì, nhưng nữa sự thật thì không là sự 
thật. Bạn có thể chọn cho mình một cách sống, nhưng 
nếu đã chọn sống chính trực, thì phải biết vượt qua 
những cảm xúc của mình.  

4.    Đừng bị che mắt bởi kết quả tức thời. 
Có rất nhiều người từ bỏ sự chính trực của mình chỉ vì 
những cái lợi trước mặt. Họ sợ sự rắc rối, họ chọn điều dễ 
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dàng để làm. Thậm chí, họ còn cho đó là một nghệ thuật 
sống. Cách đây không lâu, trên đường về nhà từ quận 8, 
chạy xuống dưới chân cầu tôi quay đầu xe lại thì bị hai anh 
cảnh sát giao thông thổi vào. Anh chào tôi, và bảo tôi xuống 
xe. Anh nói rằng đường này không được quay đầu xe, và 
anh chỉ tôi cái bảng cấm quay đầu ở xa tít. Chắc lúc nãy do 
sơ ý nên tôi không thấy. Tôi bảo thôi anh cứ ghi giấy phạt 
cho em đi. Anh nhìn tôi ngạc nhiên nói: “bộ em thích phạt 
lắm hả?” Tôi cũng nhìn anh ngạc nhiên, trả lời: “vậy anh 
cho em đi hả?” Anh kêu tôi để lại hai trăm đi, rồi anh cho 
tôi về. Tôi nói: “dạ thôi, anh cứ để em đóng phạt, chứ em 
không quen mấy vụ đưa tiền”. Thật ra mấy anh cảnh sát 
giao thông đang đi làm công vụ, nếu tôi đưa tiền để đừng 
viết giấy phạt, tôi sẽ biến các anh từ “thi hành công vụ” 
sang “thi hành tư vụ” và người vi phạm như tôi sẽ không 
tôn trọng luật pháp nữa, tôi có thể làm bất cứ gì mình thích, 
miễn là có nhiều tiền.  

Tôi kể chuyện này cho mấy em học viên nghe, thế là mấy 
em cứ theo đó mà làm. Có em nhà ở Vũng Tàu, chạy đường 
phà Cát Lái về lại Sài Gòn thì bị bắn tốc độ. Em năn nỉ quá 
trời quá đất cũng không được, mấy anh kêu đưa tiền, em 
nghĩ đến sự chính trực nên thôi. Thế là mấy ảnh phạt đâu 
hơn hai triệu. Có em thì bị bắn tốc độ ở khúc hầm Thủ 
Thiêm, cũng làm y chang như tôi chỉ, lấy giấy phạt rồi vài 
tuần đóng phạt lấy giấy tờ về. Lúc đầu các em cảm thấy khó 
khăn lắm, nhưng khi các em vượt qua được những trận 
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chiến thế này, nó tiếp sức cho các em ở những trận chiến 
tiếp theo. 

Người ta nói thời gian là vàng bạc, ai cũng bằng mọi cách 
tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt. Nhưng có những cái 
không rút ngắn thời gian được. Có người cầu nguyện là: 
“Chúa ơi, xin cho con sự kiên nhẫn, ngay bây giờ, ngay bây 
giờ nghen Chúa”. Kiên nhẫn không phải xin là có liền được, 
phẩm chất tốt đẹp của con người không phải nói muốn là 
hình thành được. Tất cả đều cần thời gian, cũng giống như 
bạn nấu cơm vậy, canh đủ thời gian thì cơm mới ngon. 

Bây giờ, đi đâu cũng bắt gặp cò, từ cò bệnh viện tới cò cơ 
quan công quyền. Ai muốn nhanh thì đưa tiền, họ đem vào 
làm chút là xong. Chứ còn mình vô là ngồi đợi mòn mỏi. 
Vậy giữa cò và người dân có gì khác biệt. Có chứ, để tôi kể 
cho các bạn nghe một câu chuyện. Có một ông lão lớn tuổi, 
sáng nào cũng ra công viên thể dục. Một hôm ông thấy có 
một số bạn trẻ tập trung ra biểu diễn hip-hop, các em nhảy 
hăng say, đầy đam mê. Sau buổi tập bạn nào cũng mồ hôi 
đầm đìa. Ngày qua ngày ông càng mến các bạn ấy, thế là 
ông bắt đầu mua kem và nước cho các bạn sau buổi tập. 
Thời gian cứ thế qua đi, ông lão già yếu, không còn ra công 
viên tập nữa. Các bạn nhảy hip-hop giờ không còn kem và 
nước uống sau giờ tập cũng thấy chán, thế là dần dần mấy 
bạn cũng nghỉ hẳn. Trước đây, các bạn ra tập là vì đam mê, 
nhưng khi các bạn được nhận kem và nước, nó dần biến 
thành động cơ chính cho những buổi tập của các bạn.  
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Một bộ phận công nhân viên chức cũng vậy, làm việc cho 
dân là trách nhiệm của các anh, nhưng khi được bồi dưỡng, 
dần dần những đồng tiền đó trở thành động lực cho việc mà 
các anh đáng lẽ phải làm. Người dân vào, không hiểu 
chuyện, không có tiền, các anh cứ để cho chờ đợi, còn mấy 
anh cò kẹp vào vài chục, vài trăm là tràn đầy sức lực, làm 
việc không biết mệt mỏi. Cũng không trách một đối tượng 
nào cả, vì có cầu ắt sẽ có cung. Nếu còn có tâm lý đi đường 
tắt thì giới cò vẫn còn có đất diễn, và những người do dân 
và vì dân vẫn còn vì bản thân nhiều hơn. 

Sống Thôi Chưa Đủ Jackie Vuong �37



Câu hỏi suy ngẫm: 

1. Nếu cho bạn nói lời xin lỗi với người mà bạn đã làm tổn 
thương do thiếu kiểm soát cảm xúc gây ra, người đó là ai? 
và bạn sẽ nói gì? 

2. Bạn có đang trong một mối quan hệ không minh bạch với ai 
không? Bạn làm gì để kết thúc mối quan hệ này. 
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NGÀY THỨ TƯ 

CON NGƯỜI KHÔNG HOÀN HẢO



 Xin cho phép tôi được dành ngày thứ tư này để chia sẽ 
những tâm tư của mình đến quý vị độc giả. Chắc có nhiều bạn 
sau khi đọc xong ba ngày đầu tiên sẽ có nhận định tác giả ắt hẳn 
là thánh nhân. Xin thưa là không, vì con người không ai là hoàn 
hảo. Tôi không viết những trang sách này để lăng xê cho chính 
mình, tôi viết vì tôi mong muốn được chia sẽ những trải nghiệm 
mà tôi đã đi qua cho những người mà tôi yêu mến. Nếu bạn 
đang đọc những dòng này, thì bạn chính là người ấy. Tôi xin 
cảm ơn bạn vì đã là một phần trong tuổi trẻ của tôi, tôi vô cùng 
yêu quý và trân trọng bạn. Và đây là “tôi của ngày hôm qua”. 

“Trong những năm tháng học phổ thông, tôi đã sống với một 
trái tim bồng bột của tuổi trẻ, tôi làm mọi thứ để có được sự 
công nhận là một tay anh chị. Tôi đặt cho mình triết lý sống 
riêng, nếu Tào Tháo có câu nói bất hủ “thà mình phụ người, 
chứ không để người phụ mình”, thì tôi tự cho mình quyền tự do 
sống theo ý nghĩ “Thà mình hiếp (đáp) người, chứ không để 
người hiếp (đáp) mình”. Trong lớp, tôi được gọi là đại ca, tôi 
thích cái danh xưng đó, cũng “ráng” sống đúng với cái biệt 
danh mà họ đã đặt cho mình. 

“Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì 
… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý 
… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như 
bây giờ…” 

Lời bài hát trong Dòng Thời Gian của Nguyễn Hải Phong 
dường như đã được viết dành riêng cho cá nhân tôi lúc bấy giờ. 
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Kết quả của những năm tháng mang danh “anh chị” đã khiến 
tôi lạc lối. Tôi ghi dấu ấn trong việc thi đại học với số điểm mà 
“dân nhậu nào cũng thèm muốn”. Một con ngỗng, hai điểm, và 
nó được chia đều cho ba môn. Toán một điểm, Lý và Hoá cùng 
chia đều số điểm còn lại. Nhưng rớt đại học cũng chẳng khiến 
tôi buồn bã, cũng chẳng khiến tôi thức tỉnh. Điều duy nhất 
khiến tôi chạnh lòng chỉ là ba tôi, lúc đó đã bốn mươi lăm tuổi, 
mà phải chạy xe máy chở tôi hơn một trăm năm mươi ki-lô-mét 
đến địa điểm thi. Thương ba lắm, nhưng bản thân tôi cũng 
chẳng thể làm gì. Mà muốn làm cũng không biết phải làm cái 
gì. 

Rớt chính quy tôi quay về với hệ “Đào tạo từ xa”, thiết nghĩ dù 
có “ăn dằm, nằm dề” còn chưa thấm gì, huống chi là đào tạo từ 
xa. Tôi dành hai tháng để ôn bài… “tiến lên, xập xám”, và 
dùng mọi “thủ đoạn” để ráng vớt vát cái cơ hội cuối cùng này. 
Và thần may mắn đã mỉm cười với …. mấy đứa khác trong lớp. 
Tôi được 9.5 điểm cho 3 môn, nhưng vẫn rớt. Nằm nhà gặm 
nhấm nỗi buồn thê lương, chẳng biết rồi cái cuộc đời đại ca nó 
sẽ về đâu thì bất chợt nhận được một cuộc gọi “thần thánh”. 
“Bạn đã trúng tuyển”, lúc trước điểm sàn là 12 điểm, nhưng do 
không đủ chỉ tiêu nên hạ xuống còn 9.5, bạn “vừa khớp lệnh”. 
Người ta nói, “núi này cao, vì có rất nhiều núi khác thấp hơn” 
quả là không sai. 

Tôi vui lắm, vùng vẫy trong cái đống bùi nhùi do mình tạo ra. 
Nhưng dẫu sao cũng là đại học, mà còn là Bách Khoa nữa chứ. 
Mà cái hệ “từ xa” này cũng ngộ, học chỉ có ba tháng, rồi nghỉ 
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hai tháng, rồi lại học tiếp ba tháng, và cứ thế cứ thế. Tôi còn 
nhớ rất rõ ngày đầu tiên cô chủ nhiệm vào lớp, mặt cô tươi như 
hoa ngày tết. Cô chẳng dám xưng “cô” mà chỉ có can đảm gọi 
nhau là “tôi” với mấy “anh chị”. Lại là “anh chị”, tôi kết cô 
rồi đó. Tôi thích làm anh chị lắm. Tôi sẽ chứng minh cho cô 
thấy lớp tôi, và cá nhân tôi sẽ sống, học tập và làm việc đúng 
với hai chữ “anh chị” mà cô kỳ vọng. 

3 tháng đầu trôi qua, hàng tuần cô đều thăm và đánh giá lớp. 
Dường như đoá hoa tươi trên mặt cô ngày nào đã héo dần, tôi 
chẳng còn biết đó có được gọi là hoa hay không nữa. Tôi nghĩ, 
cô coi phim Hàn Quốc chắc cũng chẳng khóc nhiều như khi 
quản lý cái lớp “anh chị” này đâu. Lúc đầu cô “mong muốn” 
các anh chị học cho tốt, nhưng về sau thì cô lại “van xin” các 
anh chị có học là được rồi, còn tốt hay không cô cũng chẳng 
dám mơ ước nhiều. Bản thân tôi mỗi ngày đều “ôn bài”, và tôi 
thậm chí con đăng ký thêm lớp ngoại khoá nữa. Bởi vì ngành 
tôi học là Kỹ Sư Cầu Đường cho nên tôi rất chú trọng phát 
triển những kỹ năng tính toán, canh đo, và xây dựng chiến lược. 
Kỹ năng ra quyết định đúng thời điểm cũng quan trọng không 
kém. Mà môn “Bi da lỗ” có đầy đủ những yếu tố đó. Tôi say mê 
luyện ngày và đêm, sáng thọt, chiều thụt, với mong muốn sau 
này những “kỹ năng” đó sẽ giúp mình bay xa hơn trong tương 
lai. 

Người Việt có câu “Làm việc trên bàn nhậu” còn “Nhậu thì 
trên bàn làm việc”. Tôi nhanh chóng hiểu được mình cần phải 
làm gì. Tôi luyện ngày luyện đêm, nhậu đến mức độ đo đường 
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khỏi cần dùng thước. Mà nghĩ cũng hay, rượu bia mang đến cho 
ta sự đồng cảm và gan dạ. Khi say ta biết nghĩ đến người khác 
nhiều hơn. Cầm tay lái xe, nhìn vào kim vận tốc thấy 160km/h, 
mà có bao giờ tôi chạy tới đâu. Mà chạy không tới thì chả lẽ lại 
phụ công người tạo ra chiếc xe. Thôi cũng gáng, dù chỉ một lần, 
à mà vài lần thôi. Quần tây thì thay phiên nhau ra đi, lớp da ở 
khuỷ tay và đầu gối cũng chẳng thiết tha ở lại. Có lần tỉnh dậy 
thấy sao mình ở nhà, nhớ đang ngồi nhậu mà. Xoa hai bên thái 
dương ngồi dậy thì thấy cái đầu gối nó sưng một cục, đỏ lè đỏ 
lét, tưởng ai ăn phở bỏ quên miếng bò bên ngoài chưa kịp để 
trong tô. 

Ngày lại qua ngày, thấm thoát tôi cũng đã học được ba học kỳ. 
Gần hai năm tôi miệt mài học tập, kỹ năng thì ngày càng lên 
còn kiến thức ngày càng xuống. Nhậu nhiều làm tôi lâm trọng 
bệnh, cả một ngày chỉ dành thời gian với ông bạn người Trung 
Quốc, Tào Văn Tháo. Được vài hôm, tôi rời bỏ “xóm nhỏ” để 
quay về với gia đình, với ba mẹ và quan trọng hơn là dưỡng 
bệnh. Bệnh tôi phải chữa hơn hai tháng mới khỏi, mẹ tôi cũng 
chẳng muốn tôi quay trở lại “ngôi trường thân yêu” và “xóm 
nhỏ của tôi” nữa. Mẹ đưa tôi lên Sài Gòn học, và ở đây câu 
chuyện đời tôi được viết theo một cách hoàn toàn khác.” 

Tôi tin quá khứ của tôi cũng là câu chuyện của rất nhiều bạn trẻ 
khác. Câu hỏi mà tôi cứ băn khoăn mãi, và cho đến sau này, tôi 
mới nghiệm ra rằng luôn có những điều thôi thúc cuộc sống của 
mỗi chúng ta. Vậy những sự thôi thúc đó là gì? Trong sách 
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“Sống theo đúng mục đích” của Rick Warren có đề cập năm 
động cơ sau: 

1. Cuộc sống của rất nhiều người bị thôi thúc bởi Mặc 
Cảm Tội Lỗi. Khi còn đi học, mỗi lần bắt đầu năm học 
mới, tôi tự hứa với lòng là sẽ viết chữ thật đẹp, giữ gìn vở 
thật sạch. Tôi luôn tìm thấy sự vui sướng khi lướt những 
ngón tay trên những quyển vở mới thơm tho. Tôi yêu sự 
sạch sẽ và ngăn nắp, dù đôi khi đó chỉ là tình yêu đơn 
phương. Khi bước vào năm học, vài tuần đầu tôi luôn viết 
nắn nót, cẩn thận, nhưng đến khi giáo viên đọc bài nhanh 
quá, tôi viết vội, thế là sai tùm lum, gạch chéo chi chít, 
những dòng chữ được viết vội vã trở nên nguệch ngoạc. Bắt 
đầu từ đó, tôi nghĩ dù sao vở cũng đã dơ, chữ cũng chẳng 
còn ngay hàng thẳng lối, thế là những trang tiếp theo tôi 
phóng túng hơn trong cách ghi chép. Bây giờ quan trọng là  
vẫn còn nhìn và đọc được chính mình viết gì. Nếu những 
trang đầu được viết nắn nót bấy nhiêu, thì càng về sau tôi 
lại biến mình thành một người bác sĩ bận rộn, chẳng có thời 
gian để viết trọn vẹn từng chữ từng câu, và có khi chỉ có y 
tá mới đọc được. 

Tôi cũng thường làm điều tương tự với những chiếc áo 
trắng mới của mình. Khi mới mua ở cửa hàng về, tôi nâng 
niu những chiếc áo như kiểu chỉ cần hở ra nó sẽ bị bụi bám 
vào mất. Tôi giặt cũng chẳng dám dùng xà bông, không 
dám vò, sợ áo bị sờn rách. Hai ngón tay tôi cầm hai cái vai 
áo, nhúng nhúng vô cái thao nước đã được tôi pha nước xả 
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vải trước đó. Sau vài ngày, chiếc áo bắt đầu dính những vết 
bẩn khó giặt hơn, do tôi sơ xuất trong khi làm việc và ăn 
uống, như là vết mực hay cà ri. Tôi liền đối xử với nó như 
những chiếc áo quần tầm thường khác. Thậm chí, tôi còn 
giặt chung nó với quần jean, hay quần áo màu. Vì tôi nghĩ 
nó dơ rồi, gìn giữ gì nữa. 

Cuộc sống của rất nhiều người cũng vậy, một khi bị mặc 
cảm tội lỗi lèo lái, họ có xu hướng bỏ mặc cho đời sống 
mình trôi theo tùy thích. Họ để quá khứ, để ký ức dẫn lối. 
Khi đã từng sai, từng lạc lối họ sẽ nghĩ rằng: “tha thiết gì 
nữa, tiếc nuối gì nữa, dù gì thì cũng đã…” Trong tiếng anh 
có câu “what will be will be”, nghĩa là ra sao thì ra, chuyện 
gì tới thì tới. Họ sống cả đời loanh quanh những nuối tiếc 
hoặc cố gắng che đậy sự xấu hổ về những việc mình đã 
làm. Đôi khi, họ tự trừng phạt chính mình cho những quyết 
định sai lầm. Phải, có thể chúng ta là sản phẩm của quá 
khứ, nhưng không có nghĩa chúng ta mãi là tù nhân của nó. 
Nếu bạn vẫn tiếp tục để mặc cảm tội lỗi dẫn lối, thì mãi bạn 
sẽ sống trong sự đau buồn và hối tiếc.  

Khi chúng ta còn ngồi trên giảng đường đại học, chúng ta 
phát hiện ra rằng những môn học nào mà chúng ta cúp cua 
được một ngày, chúng ta có xu hướng lập lại hành động đó 
trong những ngày khác. Chúng ta nghĩ thế này, “dù sao 
cũng lỡ nghỉ rồi”. Khi chúng ta ra trường, có thể do hoàn 
cảnh, có thể do sự yếu đuối hoặc có thể do chúng ta chưa 
xây dựng một chuẩn mực sống rõ ràng, chúng ta thường 
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đưa ra những quyết định sai lầm. Có người thì lỡ lấy tiền 
công ty, có người lỡ ăn hối lộ, có người thì lỡ nói dối về bản 
lý lịch của mình hoặc cũng có người lỡ ăn cơm trước kẻng, 
nhưng chính vì cái suy nghĩ “đã lỡ” ấy, chúng ta để đời 
sống cuốn theo vòng xoáy của mặc cảm tội lỗi. Chúng ta 
nghĩ không còn quay lại được nữa, hoặc nếu có cơ hội quay 
lại, chúng ta cũng không chọn vì cái giá phải trả cho một 
đời sống đúng đắn quá lớn. Có bạn sợ mất việc, có bạn sợ 
mình bị kiện cáo, và cũng có người sợ mất người yêu.  

Con người không hoàn hảo, nghĩa là chúng ta có điểm yếu, 
có tử huyệt. Kẻ thù của chúng ta, sự xấu xa hay quỷ sa tan 
sẽ đánh vào đó. Nó biết chắc chắn bạn sẽ gục ngã, thua 
cuộc và cuối cùng bạn sẽ làm nô lệ cho tội lỗi. Chỉ khi 
chúng ta tin rằng có một ai đó, một sức mạnh nào đó có thể 
chống lại cái bản chất tội lỗi và cái ác trong ta, thì khi đó 
chúng ta sẽ được giải phóng. 

2. Cuộc sống bị dẫn lối bởi Lòng Oán Giận. Tôi là một 
trong những fan hâm mộ của phim truyền hình Hồng Kông, 
Trung Quốc. Tôi nhớ mãi những câu nói bất hủ trong phim 
như “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, nghĩa là gái đẹp 
thì chàng trai nào mà không mê. Hay “quân tử trả thù, mười 
năm chưa muộn”, đề cao ý chí và quyết tâm trả hận của 
người xưa. Có những mối thù mà đời cha chưa trả được, thì 
trao lại đến đời con. Cuộc sống bị lèo lái bởi lòng oán giận 
làm cho người ta luôn căm lặng vì phải đè nén sự đau khổ, 
uất hận, hoặc nổi điên lên trên những người xung quanh 
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mình khi họ không tài nào đè nén được nữa. Oán giận như 
chính mình uống thuốc độc, nhưng mong người khác chết.  

Thường chúng ta giận điều gì? Chúng ta giận những điều 
chúng ta thay đổi được hay giận những thứ mà chúng ta 
không thể? Nếu bạn không thích một ai đó, bạn sẽ làm gì? 
Mua cho họ một món quà đắt tiền, ý tôi không phải là loại 
bom hay lựu đạn đắt tiền, ý tôi là quà kìa, là thứ giá trị thậm 
chí cả với bạn, nhưng vì bạn ghét một ai đó, nên bạn tặng 
cho họ. Tôi đoán bạn sẽ nghĩ tác giả viết nãy giờ bị bấn 
loạn, trên đời chẳng ai khờ khạo hay khùng điên đến mức 
tặng quà cho kẻ thù hay người mình không thích. Nếu bạn 
còn giận dữ hay oán giận một ai khác, thì bạn là người mà 
tôi nói đến. Điều quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người 
chúng ta là thời gian, vì nó hữu hạn, bạn chẳng thêm được 
một phút giây nào trong 24 tiếng một ngày dù bạn có là 
người giàu nhất quả đất đi chăng nữa. Vậy tại sao bạn lại 
tặng thời gian cho người mình oán giận bằng cách cứ mãi 
nghĩ đến họ. Tại sao không tha thứ để trái tim mình không 
còn bị giam cầm trong sự cay đắng, giận hờn. 

Tôi nhớ cách đây vài năm, tôi vác ba lô và lên đường đến 
một hòn đảo để đổi gió. Tôi ở một khách sạn nhỏ do anh 
bạn giới thiệu, anh hiện đang làm một cán bộ trên đảo. Nhà 
anh thì ở trong đất liền, cuối tuần anh hay về thăm vợ con. 
Tôi tuy mới biết anh, nhưng quý anh vì anh tốt với tôi. Anh 
sắp xếp chổ ăn ở cho tôi rất chu đáo, anh còn rộng rãi dẫn 
tôi đi ăn hải sản nữa. Qua ngày hôm sau, anh dặn tôi là có 
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chị bạn anh trong đất liền ra chơi, kêu tôi đi đâu nhớ cho 
chị theo với. Anh thuê thêm một phòng khách sạn, kế bên 
phòng của tôi. Chị bạn anh vào mấy ngày, thì tôi thấy anh 
ngủ lại trong phòng của chị bấy nhiêu ngày. 

Chị tầm ba mươi tuổi, dáng người đầy đặn, nhưng vì do chị 
ăn mặc rất mốt nên trông trẻ hơn rất nhiều. Buổi sáng tôi 
thường ra biển tắm, và ở đó tới trưa mới về. Ngày đầu chị 
do mệt nên ở lại khách sạn, tới ngày thứ hai thì theo tôi ra 
biển. Tôi đèo chị trên chiếc xe máy cũ kỹ, do tôi tiếc tiền 
nên mướn chiếc này cho rẻ. Đường trên đảo không phải 
đường nhựa, mặt đường là đất đỏ. Hôm đó mưa lất phất, cái 
lạnh của gió kèm theo sự hoang vu trên con đường dẫn ra 
biển làm cho lòng người cảm thấy trống vắng lạ thường. 
Trên đường đi, chị hỏi thăm tôi rất nhiều điều. Chạy tầm 30 
phút, chúng tôi đến một bãi biển trong vắt, nơi chỉ có ít du 
khách nước ngoài họ biết đến. Chị tỏ vẻ thích thú, tôi dẫn 
chị đến cái dù lớn, nơi tôi thường ngồi mỗi ngày. Chị kêu 
dừa, còn tôi thì gọi khoai tây chiên. Sau một hồi lặn ngụp 
dưới biển, chị lên bờ và bắt đầu trò chuyện với tôi. Chị 
khen tôi nói chuyện rất có duyên, và tinh tế. Lại là tinh tế, 
tôi sợ chị em phụ nữ khen tôi câu này lắm. 

Gió lúc đó thổi nhè nhẹ, kèm theo là tiếng rì rào của sóng 
biển làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chị 
nói tuy mới gặp tôi, nhưng xem tôi là tri kỷ. Chắc chị nghĩ, 
dù sao cũng chỉ gặp tôi một lần trong đời nên chị không 
ngại chia sẽ những nỗi niềm thầm kín. Tay chị cầm cái ống 
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hút được cắm vào trong trái dừa, chọt tới chọt lui, như đang 
tìm một điều gì trong đó.  
Chị nói: “Chắc em cũng tự hỏi chị là ai mà lại đến đây với 
anh ấy”. 
Tôi nhìn chị cười, “Chị đi guốc trong bụng em nãy giờ, hèn 
chi em thấy nhột nhột.” 
Chị cười, nhưng không nhìn tôi, chị tiếp: “Chị ở thành phố, 
chị bán quán nhậu ở trên đường Phạm Văn Hai, chị quen 
anh được vài năm rồi”.  
Tôi định hỏi thế chị có biết anh có gia đình rồi không, 
nhưng sợ ảnh chưa nói, thì tôi khác gì đốt nhà người ta. Anh 
này ghê thật, còn trẻ, mà nhiều nhà quá. Tôi suy nghĩ hồi 
lâu, liền tiếp “Chị có gia đình chưa?”. Chết thật, suy nghĩ 
cho lâu vô mà hỏi cũng trớt quớt. Tôi biết mình lỡ lời, 
nhưng..  
“Chị đã từng”, chị trả lời tôi mà ánh mắt nhìn xa xăm ra 
ngoài biển. Có lẽ gió mang hơi mặn của biển, đang xát 
muối vào vết thương trong lòng chị. Chị tiếp tục: “quê chị ở 
Cần Thơ, trước đây chị ở nhà, chồng thì đi làm ăn suốt. Có 
lần anh về, chị thấy tin nhắn của chồng chị với một con nhỏ 
nào đó mùi mẫn lắm. Chị để ý mấy lần, sau đó chị quyết 
định tìm con nhỏ này để đánh ghen mà không cho chồng 
chị biết”. Tôi bỗng đơ người, miệng như cứng lại, nhìn chị 
ngạc nhiên. Trong đầu tôi đang nghĩ tại sao chị lại chia sẽ 
những điều này với tôi. Chị không để ý mấy, vì mắt chị vẫn 
còn mãi đâu đó theo con sóng ngoài khơi. Chị tiếp: “Chị 
tìm đến nhà con nhỏ đó, cũng ở Cần Thơ, nhưng xui sao lúc 
đó chồng chị cũng có mặt, thế là hai bên cãi nhau ầm ĩ. 
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Chồng chị bảo chị về nhà đi, rồi anh sẽ giải thích. Lúc đó 
chị buồn lắm, nhưng vì muốn níu giữ chút hạnh phúc mong 
manh, chị nghe theo anh ấy và về nhà. Anh về cùng chị, 
nhưng vừa tới nhà anh bảo là sẽ ly dị với chị. Anh không 
phải là một người đàn ông tốt, chị hận chồng chị và chị hận 
những người đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người 
khác.” 

Chắc các bạn cũng giống tôi, các bạn đang tự hỏi thế thì tại 
sao chị lại làm cái điều mà chị ghét nhất, chị đang phá hoại 
hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi nghe chị nói đến 
đây liền buột miệng: “vậy chị có biết người chị đang quen 
cũng … đã có gia đình?” 

Chị ngồi co hai chân lên trước ngực, hai tay chị ôm choàng 
qua hai chân của mình, và đặt cằm lên đầu gối như thể chị 
muốn bảo vệ trái tim tan vỡ khỏi sự dằn xéo của quá khứ. 
Mưa lúc này vẫn chưa thôi rơi, có lúc gió làm những hạt 
mưa rơi rớt trên đôi bàn tay bé nhỏ của chị. Bây giờ chắc 
chị dễ tổn thương lắm, tôi mong mưa hãy rơi nhẹ trên đôi 
tay của chị thôi, vì tôi biết chỉ cần mưa nặng hạt thêm chút 
nữa, chị sẽ khóc. Chị hận chồng chị, và nỗi oán hận làm chị 
trở nên mù quáng đến mức bản thân trở thành người phụ nữ 
mà chính chị oán hận nhất, đi chung chạ với chồng người 
khác. Tôi không biết nói gì, tôi cũng chẳng màng nhìn chị 
nữa. Tôi lấy mấy ngón chân dúi xuống cát, trong đầu cảm 
thấy rối rắm. Mấy hôm sau tôi chọn đi một mình, tôi sợ nỗi 
oán giận của chị sẽ lan đến tôi. Tôi cầu nguyện xin Chúa 
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hãy giúp chị tha thứ, và trả lại tự do cho trái tim và tấm 
lòng tan vỡ của chị.  

Oán giận là một việc làm chẳng tốn sức, nhưng làm ta mệt 
mỏi. Nó chẳng giúp ta giải quyết được gì, mà còn lèo lái 
chúng ta đến bên bờ vực thẳm. Bạn hãy thử cho một thìa 
muối vào cốc nước và uống thử. Nó có mặn không? Bây 
giờ bạn hãy thử mang một thìa muối tương tự, bỏ vào một 
hồ nước, và hãy uống thử xem nó có mặn không? Bạn sẽ 
biết rằng nước trong hồ sẽ vẫn vậy. Những oán giận hay ưu 
phiền của con người là không tránh khỏi, nhưng chúng ta có 
thể chọn hòa tan nó theo những cách khác nhau. Người có 
sự dung thứ càng lớn, bao dung càng cao thì một thìa của 
oán giận chẳng thể làm họ mất đi lòng tin và niềm vui trong 
cuộc sống. Đừng oán giận ai cả, bạn sẽ làm tổn thương 
chính bản thân nhiều hơn. Hãy học cách tha thứ, vì trái tim 
cần dọn chỗ cho yêu thương đang đến. 
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Câu hỏi suy ngẫm: 

1. Bạn có đang bị lèo lái bởi mặc cảm tội lỗi của mình? Và đó 
là gì? Bạn có tin rằng bạn có thể bắt đầu cuộc sống mình lại 
từ đầu? 

2. Bạn có còn oán giận ai không? Họ đã làm gì với bạn? Nếu 
chọn cách tha thứ, thì bạn sẽ bắt đầu khi nào? 
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NGÀY THỨ NĂM 

BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ RẤT 
NHIỀU NGƯỜI



3. Cuộc sống nhiều người bị lèo lái bởi sự sợ hãi. Sợ thất bại 
là một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người. Thông 
thường người sợ thất bại được sinh ra trong một gia đình 
tương đối khắt khe, nghĩa là khi bạn làm gì cũng bị ba mẹ 
tác động một cách trực tiếp và liên tục. Tôi yêu con tôi, và 
tôi thường tìm mọi cách che chở con, tôi không muốn con 
tôi vấp ngã, bị đau hay bị bất cứ vấn đề gì. Nếu bạn là cha 
mẹ, bạn sẽ hiểu những điều tôi nói. Khi con tôi chơi đùa, 
chạy nhảy, tôi dặn là: “con chạy từ từ thôi, coi chừng té.” 
Khi con tôi không nghe, nó chạy nhanh hơn, tôi liền nghiêm 
khắc dặn con là: “Con có nghe ba nói không? Con chạy từ 
từ thôi, lỡ té rồi sao?”, thế là con tôi chạy chậm lại, cứ như 
kiểu slow motion (quay chậm). Hay có lúc con tôi thích 
quay vòng vòng, tôi liền bảo con: “đừng quay nữa con, 
chóng mặt rồi sao?”, mỗi lần thấy con quay vòng vòng là tôi 
lại can thiệp để dừng lại. Có khi con tôi tự mình trèo lên cầu 
thang, thay vì tôi để con tự đi, tôi thường ẵm con vào lòng. 
Tôi sợ con trèo lên cầu thang, lỡ té ngã thì tôi đau lòng lắm. 
Có rất nhiều những tình huống, mà một người cha như tôi 
vô tình lấy đi trải nghiệm sống của con mình và con tôi bắt 
đầu sợ mọi thứ. Khi đi ra ngoài chỗ đông người, con tôi 
thường bắt tôi ẵm bồng, con sợ phải đi bộ. Mỗi lần lên 
xuống bậc thang, với những đứa trẻ thậm chí còn nhỏ tuổi 
hơn, cũng có thể tự đi được, nhưng con tôi cần người nắm 
tay dẫn đi, chỉ đơn giản là con sợ. Nỗi sợ của con tôi hình 
thành không phải do trải nghiệm, nhưng do sự giáo dục và 
chăm sóc quá “kỹ” của cha mẹ.  

Sống Thôi Chưa Đủ Jackie Vuong �54



Ở Việt Nam, có rất nhiều cha mẹ cũng làm điều tương tự 
như cách tôi làm với con mình. Đứa trẻ lớn lên trong một cái 
lồng của sự an toàn, nó không trải qua thất bại hay vấp ngã 
để rồi sợ hãi, nhưng cái sợ hãi đó hình thành trong trí tưởng 
tượng hay nói đúng hơn là cái nỗi sợ hãi của ba mẹ được đặt 
để qua cho nó.  

Trong gần mười năm được tiếp xúc, làm việc và hướng dẫn 
cho rất nhiều thế hệ trẻ, một điểm chung mà tôi hay bắt gặp 
ở các em đó là các em sợ bước ra khỏi vùng an toàn của 
mình. Mọi việc các em làm chỉ quay quanh ăn, uống, ngủ, 
nghỉ và học. Các em biết mình cần trao dồi thêm ngoại ngữ, 
nhưng các em sợ tiếp xúc với người lạ. Các em sợ khi các 
em nói sai thì người khác sẽ cười. Các em tự nhốt mình 
trong cái nỗi sợ vô hình, để rồi khi tốt nghiệp, khi bước vào 
đời, các em gặm nhấm sự hối tiếc. 

Tôi nhớ những năm đầu học trên Sài Gòn, với cái giọng đặc 
quánh miền sông nước nam bộ của tôi, không biết bao nhiêu 
lần tôi phải ôm cục quê khi tiếp xúc với người khác, ai nói 
chuyện với tôi vài ba câu liền biết tôi “ở nhà quê mới lên”. 
Tôi luôn phát âm chữ “R” thành “G” và “TR” thành “CH”, 
ví dụ như con cá “gô”, cây “che”, “gỏ gàng” hay “gộng gãi”. 
Tụi bạn nó cười tôi miết. Một hôm trong lớp, tôi buồn buồn, 
hỏi thằng bạn gốc bắc: “ê, ngoài đó gụ chắc mạnh lắm hả?”, 
nó nhìn tôi chưng hửng, “ông nói cái gì?”. Tôi sợ nó nghe 
không rõ, liền nhắc lại, “gụ, ông biết uống gụ không?”, nó 
hỏi tôi “gụ” là gì? Trời, cái thằng này, bày đặt giả vờ, chẳng 
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lẽ nó hổng biết uống “gụ”. Vậy mà nói cả buổi, nó chẳng 
hiểu gì cả, thế là tôi bèn nói tiếng anh cho nó hiểu. “Mày 
biết uống wine không?”, thế là nó cười rần lên, ông nói 
“rượu” hả? Tôi gật đầu, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào 
mắt nó. Nó trả lời gì tiếp theo tôi cũng chẳng quan tâm, tôi 
giả vờ có việc rồi lảng tránh nó. Tôi bắt đầu sợ phải nói 
chuyện với mấy đứa bạn gốc bắc. Nỗi sợ của tôi là sợ thất 
bại trong giao tiếp, tôi sợ mình nói người ta không hiểu. Tôi 
chọn cách im lặng.  

Trường tôi học là trường quốc tế, mọi giao tiếp đều được 
khích lệ sử dụng tiếng Anh, mà khổ nỗi trong tiếng Anh lại 
có quá nhiều chữ “R”. Ví dụ như cây thước là “ruler”, tôi 
đọc là “gu lờ”, Chạy là “run” thì tôi đọc thành “gun” là cây 
súng, mưa là “rain” thì tôi đọc là “gain”, nghĩa là đạt được 
cái gì đó. Cứ thế, dần dần tôi sợ nói tiếng Anh, vì ngay cả 
tiếng Việt tôi còn phát âm chưa rành nữa. Cái nỗi sợ đó lên 
đến tột cùng khi tôi và các bạn trong lớp đi uống cà phê với 
một cô giáo người nước ngoài. Cô là người châu âu, tầm 
khoảng hơn năm mươi tuổi, cô không dám chạy xe máy nên 
lúc nào cũng có chú xe ôm đưa đón. Khi uống cà phê, chú 
xe ôm cũng ở đó, cả lớp đứa nào cũng nói xì xào với cô, 
ngay cả chú xe ôm còn nói tiếng anh như gió. Tôi lâu lâu nói 
vào một hai câu, mà ngặt nỗi hễ nói ra là bà cô hỏi lại mấy 
lần, còn mấy đứa bạn thì cứ bụm miệng cười khúc khích. 
Tôi quyết định không học tiếng Anh nữa, vì tôi có học cũng 
chẳng thể nói tốt được, thế là tôi bỏ mặc. Tôi sợ cảm giác 
của sự thất bại, của sự bất lực. Và trong vài tháng sau đó, tôi 
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tự nhốt mình trong một thế giới riêng, nhưng đến một 
ngày… 

Trong trường tôi, có một chị làm tư vấn viên rất xinh đẹp tên 
Tuyết Dung, chị có nụ cười thân thiện, giọng nói như hát, 
lúc nào cũng tạo cho người khác một cảm giác rất gần gũi. 
Tôi rất mến chị, mỗi ngày khi ra về tôi đều đi ngang phòng 
tư vấn để xem chị có tiếp phụ huynh hay sinh viên nào 
không, nếu không thì tôi “tình nguyện” trò chuyện với chị. 
Mỗi lần tôi nói chữ “R” thành chữ “G” chị liền bắt tôi phải 
nói lại, lúc đầu tôi đánh trống lãng, nhưng sau đó tôi phát 
hiện, không phải chị muốn trêu tôi, mà là chị muốn giúp tôi. 
Trò chuyện với chị tôi không có cảm giác của sự sợ hãi khi 
người khác chờ đợi mình sai để rồi cười trên cái sai của 
mình, nhưng tôi thấy ở chị một tình thương thật sự của một 
người chị dành cho đứa em bị tật nói ngọng này. Và chỉ khi 
nói chuyện với chị, tôi mới không còn sợ sai, thậm chí tôi 
còn muốn mình sai để chị chỉnh sửa, ngày qua ngày, cái nỗi 
sợ trong tôi được lắp đầy bằng những lời động viên và khích 
lệ của chị. 

Có một nhà hiền triết ngồi nghỉ trên một bãi cỏ ở ngoại 
thành cùng với các môn đệ của mình, ông hỏi: “hiện chúng 
ta đang ngồi ở đâu? Các học trò đồng thanh trả lời rằng 
đang ngồi trên bãi cỏ hoang ở bên ngoài thành. Nhà hiền 
triết lại hỏi: Trên bãi cỏ hoang này có cây gì mọc lên? Học 
trò đồng thanh đáp, trên bãi hoang mọc toàn cỏ dại ạ! 
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Nhà hiền triết nói: Đúng! Trên bãi cỏ hoang này mọc toàn 
cỏ dại. Bây giờ ta muốn biết bằng cách gì để trừ hết thứ cỏ 
dại này đi? Các học trò nhìn nhau hết sức ngạc nhiên, họ 
thực sự không ngờ rằng, nhà hiền triết xưa nay vốn chỉ đi 
sâu nghiên cứu những điều huyền bí của cuộc sống, vậy mà  
lại hỏi một vấn đề giản đơn như thế. 

Một người trong toán học trò lên tiếng trước: "Dạ thưa thầy, 
chỉ cần có một cái xẻng thôi là xong hết ạ!" 

Nhà hiền triết khe khẽ gật đầu. 

Một người học trò khác như phát hiện ra điều gì mới, nói 
tiếp: "Dạ thưa thầy, đốt lửa để diệt cỏ cũng là một cách rất 
hay đấy ạ!" 

Nhà hiền triết im lặng mỉm cười, ra hiệu gọi một người 
khác. 

Người học trò thứ ba nó: "Thưa thầy, rắc vôi lên cũng có thể 
diệt được hết tất cả các giống cỏ đấy ạ!". 

Tiếp ngay sau đó là người học trò thứ tư anh ta nói: “Diệt 
cỏ phải trừ tận gốc, chỉ cần nhổ được rễ lớn là xong hết!”. 
Các học trò đã lần lượt nói hết suy nghĩ của mình, nhà hiền 
triết đứng dậy, nói: "Bài học hôm nay đến đây là hết, các 
con hãy về đi, rồi theo cách mình nghĩ, mỗi người hãy diệt 
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cỏ ở một mảnh đất trên bãi hoang này. Nếu không diệt được 
cỏ, một năm sau quay lại đây ta nói chuyện sau". 

Trong năm đó, các học trò thử rất nhiều cách để diệt cỏ, 
nhưng diệt hết lớp này rồi tới lớp khác mọc lên. Các học trò 
thấy phí hoài sức lực, nên không diệt cỏ nữa. Họ đợi một 
năm sau đến gặp thầy. Một năm sau, mọi người quay trở lại, 
có điều khác là bãi cỏ năm trước không còn đầy cỏ dại nữa, 
mà đã trở thành cánh đồng lúa xanh tươi. Toán học trò lại 
ngồi quây quần gần ruộng lúa, chờ nhà hiền triết nhưng chờ 
mãi vẫn không thấy ông tới. 

Mấy năm sau nhà hiền triết ấy qua đời, những người học trò 
cũ của ông đã chỉnh lý lại những tài liệu, luận thuyết mà 
ông nêu ra, thấy ở một chương cuối, ông đã tự ghi thêm vào 
một câu: "Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách 
hay nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng lên đấy. Cũng như 
vậy, muốn để tâm hồn không phải âu lo và sợ hãi, thì cách 
duy nhất là hãy gieo vào nó những suy nghĩ tích cực và 
những lời khích lệ cho bản thân.” 

Trước đây tôi cố gắng diệt những bụi cỏ dại của sự sợ hãi 
trong lòng, nhưng cứ một thời gian nó lại mọc lên. Cho đến 
khi tôi gặp được những người như chị tư vấn viên xinh đẹp 
ấy, cỏ dại đã không còn chỗ mọc trong tâm trí tôi nữa. Mỗi 
ngày đều tôi nghe được là “em cố lên”, “em làm được mà”, 
“em rất có tiềm năng”, “anh chị tin ở em”, … Mỗi lời khích 
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lệ như một hạt giống, nó nảy mầm, nó sinh bông trái, nó 
không cho nỗi sợ thất bại bất cứ cơ hội nào để sống.  

Con người thường có xu hướng suy nghĩ đến những điều 
tiêu cực khi họ không chắc chắn một vấn đề gì đó, nghĩa là  
khi điều đó vượt tầm kiểm soát của họ. Khi chúng ta đi vào 
trong bóng đêm, chúng ta sợ bóng đêm? Không phải, chúng 
ta sợ những gì ở trong đó. Nhưng chúng ta đâu thấy được 
bằng mắt mà sợ, chúng ta chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi. 
Vậy nếu đã là tưởng tượng, tại sao không chọn cho mình 
một điều gì đó đẹp đẽ hơn? 

Thử tưởng tượng hôm nay bạn vừa về tới nhà, ba của bạn 
mặt hầm hầm, nhìn bạn với ánh mắt hình viên đạn. Ông nói: 
“Ngày mai mày chết mày với tao”. Vậy từ lúc bạn nghe câu 
nói của ba bạn cho đến ngày mai, bạn sống như thế nào? 
Bạn có cảm giác hồi hộp không? Bạn có cảm thấy cơ thể 
không còn chút sức sống không? Bạn có nghĩ về những sai 
lầm trong quá khứ của mình không? Nếu chúng ta tin ngày 
mai có một điều gì đó ghê gớm đang đợi chờ, thì cuộc sống 
hôm nay như là ác mộng. Bạn luôn sống trong sự phập 
phồng lo sợ. 

Thử tưởng tượng một lần nữa, nhưng lần này thì khác. Bạn 
vừa về tới nhà, ba bạn liền tặng cho bạn một nụ cười vô 
cùng trìu mến. Ông vỗ vai bạn và nói: “ngày mai ba có quà 
cho con.” Bạn sẽ thế nào từ hôm nay? Bạn có vui mừng 
chào đón ngày mai? Bạn có tràn trề năng lượng? Bạn nghĩ 
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đến những điều tốt đẹp mà bạn đã làm trong quá khứ? Bạn 
hăng hái, yêu đời? Vâng, tất cả những điều đó. Vì chỉ khi 
chúng ta tin rằng ngày mai là một tương lai đầy hy vọng, thì 
hôm nay chúng ta mới bước đi mà không hề sợ hãi. 

Mỗi ngày chúng ta thu nhận rất nhiều thông tin khác nhau, 
có thể là trên Facebook, báo đài hay thông qua những người 
ta tiếp xúc. Nhưng có bao giờ các bạn nghĩ, mình cần sàn 
lọc lại những điều mà mình đặt để vào trong tâm trí và tấm 
lòng hay không? Châm Ngôn đoạn 4, câu 23 có viết: “Trên 
hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con, vì các nguồn sự 
sống xuất phát từ đó.” Khi đi vào các khu công cộng, đông 
người, các bạn thường thấy bảng nhắc nhở trên tường là 
“Take care of your belongings”, nghĩa là “cẩn thận tư trang 
của bạn”. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy “Take care of 
your heart” nghĩa là “Hãy gìn giữ tấm lòng của bạn”. Tấm 
lòng là thứ quý giá nhất, quý hơn tất cả những gì bạn có gộp 
lại. Lòng bạn nghĩ gì thì tâm trí bạn sẽ hướng về điều đó. 
Tâm trí nghĩ gì thì hành động sẽ theo đó mà ra. Đa phần nỗi 
sợ của chúng ta là do những trải nghiệm trong cuộc sống tạo 
nên, bạn càng tiếp xúc với nhiều điều tiêu cực, thì sự sợ hãi 
sẽ sinh sôi nảy nở, nó sẽ dần chiếm lấy tâm trí và tấm lòng 
của bạn. Cuộc sống của một người bị thôi thúc bởi sự sợ hãi 
sẽ luôn thu mình lại, họ luôn bỏ lỡ những cơ hội trong cuộc 
đời của mình. Bạn có thể lỡ một chuyến đò sang sông hay 
một chuyến tàu về quê, nhưng lỡ một cơ hội, chắc gì nó sẽ 
quay lại lần nữa.  
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Nhà tôi đang ở là một chung cư khá cũ, lối đi hành lang 
trước đây luôn thiếu ánh sáng vì chỉ có vài bóng đèn hoạt 
động, còn lại thì bị cháy mất. Ban quản lý chung cư cũng 
trong giai đoạn chuyển giao qua người quản lý mới, nên họ 
cứ để mặc như vậy. Con tôi lúc đó chỉ vừa hơn hai tuổi, nó 
sợ ra ngoài hành lang, đặc biệt là khu vực gần thang máy. 
Mỗi khi từ trong thang máy bước ra, con luôn bắt tôi ẵm vì 
con sợ tối. Tôi suy nghĩ và bắt đầu giúp con vượt qua được 
sự sợ hãi này. Tôi ẵm con ra gần khu vực thang máy, con tôi 
lúc đó ôm tôi chặt lắm, kiểu như sợ tôi đi mất hay sao ấy. 
Tôi vuốt ve lưng con và nhẹ nhàng nói: “Con đừng sợ nghe, 
vì có ba ở đây.”, tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy nhiều lần. Và tôi 
hỏi con: “Con có sợ không?”, “dạ không!” con trả lời. “Tại 
sao con không sợ?” tôi hỏi như muốn xem lý do của con là 
gì. Con tôi liền nói: “Dạ, tại vì có ba ở đây.” Sau đó, tôi đặt 
con xuống đất, và hai cha con đi vòng vòng khu vực ở thang 
máy. Mấy lần sau tôi lặp lại câu hỏi đó, con tôi luôn trả lời 
rằng nó không sợ, vì “có ba ở đây”. 

Sau đó ít hôm, tôi muốn xem con tôi gan dạ đến đâu. Khi ở 
trong thang máy, tôi nói: “Ba sợ quá, ba không ra đâu”, con 
liền nói: “Ba đừng có sợ”, tôi hỏi: “Tại sao không sợ?”, con 
nhìn tôi đáp: “Vì có con ở đây”. Con liền nắm tay tôi và kéo 
tôi ra. Bàn tay nhỏ bé của con bấu chặt lấy ngón tay tôi, như 
thể muốn nói rằng con sẽ mãi bảo vệ cho ba. Trong sách 
Giăng thứ nhất, đoạn 4 câu 18 có viết: “Không có sự sợ hãi 
trong tình yêu thương, trái lại tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ 
hãi,..”. Tôi nhớ đến câu chuyện của một nhà động vật học, 
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ông thấy một đàn nai đứng bên bờ sông, nhưng lại không 
dám băng qua con sông ấy. Chắc đàn nai sợ cá sấu sẽ tấn 
công. Lúc đó, nhà động vật học quan sát liền thấy con nai 
nhỏ nhất trong đàn liều lĩnh bước tới, nó chập chững, bì bõm 
lội qua, sau đó những con nai khác cũng nhảy xuống theo. 
Lý do là con nai nhỏ chính là con của chúng. Vì tình yêu 
thương, vì muốn bảo vệ cho con mình, những con nai đó đã 
vượt qua được sự sợ hãi, và cuối cùng cả đàn cũng qua được 
bờ bên kia an toàn. 

Vì tình yêu dành cho tôi, mà một đứa bé chỉ hơn hai tuổi đã 
không còn sợ hãi, thậm chí con còn đứng lên bảo vệ cho cả 
tôi nữa. Khi tôi viết quyển sách này, tôi nghĩ đến rất nhiều 
khó khăn phía trước đang đợi mình. Bạn tôi bảo rằng nó sẽ 
không bao giờ được xuất bản. Bạn còn bảo tôi cẩn thận, vì 
tôi đang đi ngược chiều với xã hội hiện tại. Nhưng vì tình 
yêu tôi dành cho con, vì tôi muốn con tôi sẽ được sống trong 
một xã hội tốt hơn, giá trị sống đúng đắn hơn, nên tôi sẽ 
bằng mọi giá vượt qua sự sợ hãi của mình. Tôi muốn tự hào 
mà nói với con tôi sau nhiều năm nữa, “con ơi, đây là một 
xã hội mà ba cùng rất nhiều người khác đã xây dựng lên cho 
con, một xã hội chính trực, một xã hội mà yêu thương dẫn 
lối.” Cuộc sống ai cũng có những nỗi sợ riêng, có những nỗi 
sợ làm cho con người ta mãi im lặng, nhưng nếu bạn thật sự 
yêu con mình, bạn thật sự muốn xây dựng một xã hội tốt 
hơn, thì đến lúc bạn phải đứng lên cho những điều đúng đắn. 
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4. Cuộc sống bị dẫn lối bởi chủ nghĩa vật chất. Người thuộc  
tuýp chủ nghĩa vật chất luôn bị lèo lái bởi khát khao vật 
chất. Đối với họ, thành công là có thật nhiều tiền và tài sản. 
Họ luôn muốn có nhiều hơn vì nghĩ rằng họ sẽ được hạnh 
phúc hơn, quan trọng hơn và an toàn hơn ! Vậy tiền tài vật 
chất có khiến chúng ta có được một đời sống hạnh phúc và 
trọn vẹn? 

Trong một lần chia sẽ cho các sinh viên ở một trường y 
khoa, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ người Singapore Richard 
Teo Keng Siang bắt đầu nói về cuộc sống của ông. Ông kể 
khi còn trẻ, ông chính là sản phẩm của một xã hội theo đuổi 
chủ nghĩa vật chất, nghĩa là sự thành công đồng nghĩa với sự 
giàu sang phú quý. Ông theo đuổi ngành nhãn khoa, nhưng 
lại trở thành một bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ. Theo ông: “Sự 
thật là các bệnh nhân không vui vẻ gì khi phải bỏ ra 20 đô la 
khi đi khám bệnh nhưng nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả món 
tiền lớn lên đến 10.000 đô la để trở nên xinh đẹp hơn. Do 
vậy, phẫu thật thẩm mỹ sẽ mang đến cho tôi một nguồn lợi 
lớn.” Ông rẽ sang phẩu thuật thẩm mỹ chỉ vì ông muốn có 
được nhiều tiền hơn. Sau khi ông có được rất nhiều tiền, ông 
bắt đầu tìm cách hưởng thụ, ông tham gia vào các câu lạc bộ 
xe hơi, ăn tối trong các nhà hàng đắt tiền, những nhà hàng 
được gắn sao Michelin* danh giá.  

*Hàng năm, những nhà thẩm định sẽ “trà trộn” vào các nhà 
hàng với tư cách thực khách, âm thầm đánh giá chất lượng 
món ăn, kết cấu thực đơn, cung cách phục vụ cùng nhiều 
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khía cạnh khác nhau làm nên hoạt động của một nhà hàng. 
Những đánh giá này sẽ được tổng hợp thành một bản báo 
cáo và xếp hạng các nhà hàng trên toàn thế giới, từ đó chọn 
ra các gương mặt xứng đáng được trao tặng sao Michelin. 
Quy trình làm việc trên của Michelin Guide luôn là một bí 
ẩn lớn với người ngoài cuộc, khi chính người thân của 
những nhà thẩm định cũng không được biết về công việc của 
họ nhằm đảm bảo tính bí mật, khách quan. Lượng sao vàng 
của những nhà hàng là không cố định bởi mỗi năm. 
Michelin Guide có thể quyết định “tặng thưởng” một ngôi 
sao danh giá cho nhà hàng nào đó, nhưng đồng thời cũng 
có thể tước đi sao vàng của nhà hàng nếu nó không duy trì 
được chất lượng tiêu chuẩn. “Cuộc đua sao vàng” gay cấn 
này luôn khiến các tín đồ ẩm thực cao cấp lẫn cá nhân đầu 
bếp và nhà kinh doanh thực phẩm đặc biệt quan tâm, mong 
đợi, biến ngày xuất bản Michelin Guide cùng kết quả của 
sao Michelin trở thành sự kiện quan trọng bậc nhất trong 
năm với giới nấu nướng, có khả năng thu hút truyền thông 
ngang ngửa lễ Grammy của âm nhạc hay Oscar của điện 
ảnh. (Trích bài viết từ kenh14). 

Richard Teo còn quyết định mua cho mình một chiếc 
Ferrari, xây biệt thự, cặp kè với những người giàu có và nổi 
tiếng. Ông nói: “Như vậy là tôi đã đạt đến cực điểm của 
cuộc sống mà mọi người hằng mơ tưởng. Vâng, đấy là cuộc 
sống của tôi trước đây vài năm, tôi vẫn thường tập thể dục 
và tôi vẫn nghĩ là tôi đã tự chủ và có tất cả để duy trì sự cực 
điểm ấy.” 
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Ông nghẹn ngào, tiếp tục câu chuyện của mình: “Hồi tháng 
3/2011, tôi cảm thấy hơi đau lưng trong lúc làm việc. Tôi 
tưởng là vì tôi đứng nhiều và hay cong lưng khi làm phẫu 
thuật cho bệnh nhân mà thôi. Tôi vào bệnh viện nhờ một anh 
bạn chụp và xét kỹ MRI để xem có bị thoát vị đĩa đệm hay  
có chuyện gì với xương sống không. Ngay tối hôm đó, anh 
bạn gọi tôi và cho biết tủy sống trong cột sống của tôi có 
vấn đề. Mặc dù biết chắc chắn đó là dấu hiệu của bệnh ung 
thư nhưng tôi vẫn không muốn tin vào sự thật đó và nói với 
bạn rằng: ‘Cậu đùa tớ sao?’. 

Ngày hôm sau, chúng tôi tiến hành nhiều xét nghiệm hơn – 
bao gồm cả PET scans và họ kết luận tôi đang ở giai đoạn 
thứ 4 của căn bệnh ung thư phổi. Bạn có biết không, một lúc 
nào đó trong cuộc sống, ta tưởng đã đạt đến cực điểm của 
cuộc đời và nghĩ tất cả nằm dưới tầm tay của mình. Và bất 
chợt sau đó ta mất tất cả… Bác sỹ cho tôi biết với việc lọc 
máu (chemotherapy) tôi chỉ sống sót từ 3 đến 4 tháng là 
cùng. Cuộc sống của tôi chỉ có thế thôi sao. Tôi tuyệt vọng 
và sinh ra trầm cảm. Tôi vẫn nghĩ là tôi có tất cả… 

Bạn thấy nực cười chăng? Sau khi có được tất cả nào là 
thành công mỹ mãn, có xe hơi, nhà lầu, có lúc tôi còn hôn 
lên chiếc xe Ferrari của tôi nữa chứ. Lúc đó tôi vẫn nghĩ tất 
cả thứ ấy mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc nhất. Ngược lại, 
những thứ ấy không mang lại cho tôi một chút gì sung 
sướng từ 10 tháng nay sau khi tôi phát hiện bệnh. Và tôi đã 
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từng nghĩ những thứ ấy là sự hạnh phúc của con người. 
Nhưng không phải, đó chỉ là những thứ phù du mà con 
người ai cũng theo đuổi một cách khờ dại… 

Mọi người đều biết rằng sẽ có ngày phải chết, chúng ta ai 
cũng biết như vậy. Nhưng sự thật, không ai tin, vì nếu tin 
chúng ta đã sống một cách khác. Khi tôi phải đối diện với 
cái chết, tôi lột bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào thứ thiết yếu. 
Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên 
sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe qua thật mơ hồ, 
nhưng đó là sự thật mà tôi đang trải qua. Đừng để xã hội dạy 
cho các bạn cách sống như thế nào là hợp lý. Đừng để môi 
trường bắt các em phải làm gì. Điều này đã xảy ra cho tôi và 
tôi tưởng rằng như vậy là hạnh phúc. Vì sự hạnh phúc thực 
sự không phải là phục vụ cho chính bạn. Tôi vẫn nghĩ như 
thế nhưng tôi đã lầm. Hạnh phúc thật sự không có được khi 
chỉ sống cho mình.”  

Bác sĩ Richard Teo Keng Siang đã không còn nữa, nhưng sự 
sẽ chia của ông giúp chúng ta hiểu hơn rằng vật chất không 
mang đến chúng ta một đời sống thỏa lòng và trọn vẹn.  

Khi bạn có được một chiếc điện thoại iPhone hay Samsung 
mới nhất, bạn sung sướng vô cùng. Nhưng khi một sản 
phẩm mới hơn, tốt hơn sắp sửa ra mắt, thì sự sung sướng của 
bạn không còn nữa. Thậm chí, việc bạn sở hữu chiếc điện 
thoại cũ còn là một gánh nặng. Sự thỏa lòng của người theo 
chủ nghĩa vật chất luôn là tạm bợ, vì lúc nào họ cũng khao 
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khát có được nhiều hơn. Nếu đời sống bị lèo lái bởi vật chất 
thì chúng ta lúc nào cũng phải chạy, phải theo đuổi, nhưng 
cuối cùng mới nghiệm ra đường chạy thì đơn độc còn cuộc 
đua là vô nghĩa. 

5. Cuộc sống bị lèo lái bởi nhu cầu được chấp thuận. Những 
người này luôn để cho sự kỳ vọng của cha mẹ, vợ chồng hay 
bạn bè dẫn dắt đời sống của họ. Có rất nhiều bạn sinh viên 
sau khi học đến năm hai, năm ba đại học bắt đầu cảm thấy 
không yêu thích ngành học mình theo đuổi. Đa số sinh viên 
chia sẽ lý do ban đầu bạn chọn nghành học đó là vì ba mẹ 
bảo vậy, bạn bè rủ rê, hay thấy nhu cầu xã hội đang cần. Nếu 
bạn là một trong những sinh viên trên, bạn thuộc tuýp người 
bị lèo lái bởi sự chấp thuận từ người khác. 

Người bị thôi thúc bởi nhu cầu được chấp thuận thường có 
xu hướng sống để đẹp lòng người khác. Họ đặt nặng việc 
người khác sẽ nghĩ về mình như thế nào, và luôn sợ mình bị 
chối bỏ. Khi còn nhỏ, ba mẹ chúng ta dặn chúng ta là: “Hãy 
sống tốt nghe con”, nhưng tôi suy nghĩ, thế nào là tốt? Vì 
chung quy ở đây, sống tốt nghĩa là đời sống của tôi phải làm 
hài lòng ba mẹ và những người xung quanh mình. Thay vào 
đó, tôi muốn mình sống đúng. Tuy có lúc những suy nghĩ và 
hành động của tôi sẽ không hài lòng một số người, nhưng ít 
nhất tôi không lạc mất mình trong nhận xét hay đánh giá của 
người khác. Có câu: “Nếu bạn sống vì lời khen ngợi của 
người khác, thì bạn sẽ chết vì lời chỉ trích của họ.” hay “tôi 
không biết đường nào dẫn đến thành công, nhưng tôi biết 
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chắc chắn mình sẽ thất bại nếu cố làm hài lòng tất cả mọi 
người.” 

Vào một buổi chiều nước lớn, người nông dân ra đồng xem 
có bắt được cá cho bữa cơm chiều hay không. Ông lướt con 
thuyền trên cánh đồng nước lớn, ông chợt thấy một con bò 
cạp trên một khúc gỗ nhỏ đang trôi bồng bềnh. Ông cho 
thuyền lại gần, dùng tay mang khúc gỗ lên thuyền để cứu 
con bò cạp. Nhưng ngặt nỗi, hễ ông với tay đến miếng gỗ, 
thì con bò cạp lại tìm cách chích đuôi vào tay ông. Loay 
hoay một hồi, có người chèo thuyền ngang bảo ông cứ kệ 
con bò cạp đi, nó cứ chích ông mà ông cứu nó làm chi. 
Người nông dân ôn tồn đáp: “bản chất của bò cạp là chích 
người, nhưng bản chất của tôi là cứu người. Tôi không vì 
bản chất của con bò cạp mà từ bỏ bản chất của mình.” 
Chúng ta thường đánh mất chính con người mình trong các 
mối quan hệ với người khác. “Người ta sao thì mình vậy”, 
đó là suy nghĩ của rất nhiều người. 

Những quyết định của người bị thôi thúc bởi nhu cầu được 
chấp thuận thường không phải từ họ, mà từ những người 
xung quanh. Có khi ta vào trong shop quần áo cùng bạn, 
mình thích cái áo này, nhưng bạn lại khen áo kia đẹp hơn. 
Thế là mua cái áo kia, nhưng khi về đến nhà thì lại tiếc hùi 
hụi, trong lòng vẫn thích cái áo khác hơn. Có lần tôi đi hội 
chợ, có một cặp nam nữ chơi trò chọn số, khi người quản trò 
giở cái lồng chuột lên, con chuột chạy vào ô số mấy thì 
người mua đúng số sẽ thắng. Ban đầu anh chọn đúng, nhưng 
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vì nghe lời bạn gái, anh chọn số khác. Thế là khi con chuột 
chạy đúng ô số anh tính mua lúc đầu, anh tiếc quá, quay qua 
cô bạn gái nói với cái giọng lớn tiếng một cách khó chịu: 
“Thấy chưa, em cãi anh, anh nói mua số đó là trúng rồi”. Cô 
bạn gái không còn hứng thú nữa, bỏ đi qua chơi trò khác. 
Tôi nghĩ, cuộc đi chơi của đôi trẻ đến đó chắc cũng kết thúc. 
Anh chàng vì muốn chiều lòng bạn gái nên thay đổi quyết 
định, nhưng khi chuyện không như mong muốn thì đổ lỗi 
cho người khác. Không khó để chúng ta bắt gặp những 
người giống anh chàng này xung quanh mình, họ luôn đổ lỗi 
cho người khác khi thất bại. Đừng đánh mất chính mình 
trong đám đông và đừng sống vì những lời nói của người 
khác. Con người để trưởng thành hơn, trước hết phải học 
cách chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Cuộc 
sống trước hết là của bạn, còn bạn sống vì ai, hay vì điều gì 
thì hy vọng sau bảy ngày cùng tôi đi hết cuốn sách này, bạn 
sẽ có cho mình câu trả lời. 
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Câu hỏi suy ngẫm: 

1. Bạn sợ nhất điều gì? và tại sao? 
2. Bạn có nghĩ mình là một người theo chủ nghĩa vật chất? 
3. Bạn có sợ làm mất lòng người khác hay không? và tại sao? 
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NGÀY THỨ SÁU 

KHI GIÁ TRỊ RÕ RÀNG,  
THÌ QUYẾT ĐỊNH SẼ DỄ DÀNG



 Tôi bắt đầu ngồi viết “Ngày thứ 6” trong một buổi sáng 
27 tết, ở một quán cà phê mà họ quảng cáo là “cà phê của giàu 
có và hạnh phúc”, điều mà bất cứ người nào cũng ao ước. Trời 
gần tết lạnh hơn, chắc có lẽ do đường phố vắng lặng, những cơn 
gió có không gian để tha hồ thổi tới, không như những ngày 
khác, nó phải len lỏi qua rất nhiều người trên đường, cho đến 
khi gió chạm đến ta một cách yếu ớt thì ta chẳng thể cảm nhận 
được sự hiện diện của nó nữa. Cuộc sống cũng vậy, đôi khi 
cũng cần một khoảng lặng, để những làn gió mới thổi tới và 
cuốn đi những bụi bặm, muộn phiền của những ngày tháng cũ. 

Vào một mùa xuân cách đây rất lâu, ở một vương quốc nọ, có 
một vị vua già kén phò mã cho con gái của mình. Ông chỉ có 
mỗi mình cô nên rất mực thương yêu, chiều chuộng. Công chúa 
nhan sắc tuyệt trần, lộng lẫy như muôn vạn vì sao lấp ánh. Sau 
nhiều ngày thi tuyển, với hàng vạn thanh niên khôi ngô tuấn tú, 
văn võ song toàn, ai ai cũng làm cho nhà vua cảm thấy phấn 
khích. Nhưng công chúa thì chỉ có một, mà vòng thi tuyển sau 
cùng lại có tới ba ứng viên. 

• Một người là lương y, phong thái đỉnh đạt, có tài chữa bách 
bệnh, cải tử hoàn đồng. 

• Người tiếp theo thì tinh thông võ nghệ, có tài bắn cung bách 
phát bách trúng. 

• Và cuối cùng, một người dáng vóc cao to nhưng thanh tú, ăn 
nói điềm đạm và có tài bơi lội rất giỏi. 
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Nhà vua ước gì mình có ba cô con gái để gả cho cả ba chàng, vì 
ai cũng tài ba xuất chúng. Nghĩ một lúc, ông liền nghĩ ra một 
cách thi thố đơn giản nhưng công bằng cho mọi người. Nhà vua 
vẽ một vòng tròn và đặt công chúa đứng vào bên trong. Sau đó 
ngài lại kẻ một vạch xuất phát cách đó độ trăm thước. Vua nói 
ai chạy lại ôm công chúa trước thì ngài gả công chúa cho người 
ấy. Cả ba chàng đều đồng thuận, vua đếm tới ba, thì cả ba chàng 
trai liền chạy hết sức có thể đến bên công chúa. Lúc đó, có một 
con đại bàng thấy công chúa đứng lẻ loi, nó sà xuống gắp nàng 
bay đi mất. Chàng trai tinh thông võ nghệ liền chạy lấy chiếc 
cung của mình, bắn một phát trúng vào cánh đại bàng, nó đau 
quá liền thả công chúa xuống giữa dòng sông. Công chúa rơi từ 
trên cao xuống, hoảng loạn, ngất xỉu nên chìm hẳn xuống dòng 
nước chảy xiết. Anh có tài bơi lội không đợi thêm một phút giây 
nào nữa, anh liền lặn ra giữa dòng sông tìm kiếm công Chúa, 
khi tìm được và mang công chúa vào bờ thì nàng đã chết. Vua 
cha khóc thương vô hạn, nhưng chàng lương y đã làm một điều 
diệu kỳ. Anh đến bên công chúa và chữa trị cho nàng, ít phút 
sau công chúa sống lại. Tất cả mọi người đều vui mừng. 

Vậy theo bạn, vua cha nên gả nàng cho ai trong ba chàng trai 
ấy?  

• Có người nói rằng vua cha tốt nhất nên gả cho chàng lương 
y, vì không có anh, công chúa chỉ còn lại một cái xác không 
hồn mà thôi. 
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• Người thì cho rằng anh bơi lội xứng đáng hơn, vì anh là 
người mang công chúa vào bờ. Không có anh, chắc công 
chúa vẫn còn nằm dưới đáy sông lạnh lẽo. 

• Nhưng người khác lại nói, nếu không có anh bắn cung, thì 
công chúa đã mãi mãi một đi không trở lại. 

Bạn sẽ chọn ai, vì xét cho cùng cả ba chàng trai ấy đều có công 
cứu công chúa. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đôi khi bản 
thân sẽ đứng trước những quyết định bối rối và phức tạp, chúng 
ta không biết mình nên chọn thế nào, nên làm ra sao, vì mỗi 
quyết định, mỗi hành động đều có những lý do riêng của nó.  

Có câu: “Giá trị rõ ràng thì quyết định sẽ dễ dàng”, nhà vua 
ngay từ đầu đã nói “ai ôm công chúa trước sẽ là phò mã”, như 
vậy thì người được chọn sẽ là anh chàng có tài bơi lội giỏi, vì 
anh là người đầu tiên chạm vào công chúa. Nếu ngay từ đầu nhà 
vua không có một chuẩn mực rõ ràng, thì cho dù ngài có chọn 
ai đi nữa cũng sẽ mãi là một quyết định gây tranh cãi và không 
hồi kết.  

Quyết định trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nó sẽ dễ 
dàng hơn rất nhiều khi chúng ta thiết lập một giá trị rõ ràng 
ngay từ đầu và sự chính trực chính là giá trị đầu tiên và cũng  là 
quan trọng nhất.  

• Chuẩn mực thứ nhất: Chọn làm điều đúng đắn, không 
phải điều dễ dàng. Điều này có nghĩa rằng trong tâm trí của 
chúng ta luôn ưu tiên giữa “đúng và sai” hơn là “dễ hay 
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khó”. Khi bạn thấy mình đã trễ hẹn, hãy dũng cảm nói thật 
rằng mình vẫn còn đang ở nhà, vẫn còn chuẩn bị, chứ không 
phải “gần tới rồi” hay “đang trên đường tới”. Có bạn nói với 
tôi rằng “white lie - lời nói dối vô hại” cũng đâu có ảnh 
hưởng ai đâu. Tôi xin thưa rằng: “đúng, white lie không ảnh 
hưởng ai cả ngoại trừ bạn. Hãy tự hỏi mình rằng tại sao bạn 
lại nói dối? Và nếu bạn có thể nói thật, thì có cách nào khác 
để truyền tải sự thật nhưng không làm người nghe cảm thấy 
bị xúc phạm hay tổn thương hay không? Khi bạn học cách 
nói thật, thì khả năng giao tiếp sẽ tốt hơn, cũng như sự tin 
tưởng và yêu mến của mọi người dành cho bạn sẽ nhiều 
hơn.” Mỗi lần ba tôi đi ăn tiệc ở nhà bạn ông, khi được hỏi 
món ăn có ngon hay không thì ba thường trả lời rất thật, 
món nào ngon thì ba bảo ngon, còn không ngon lắm thì ba 
nói: “món này thêm chút xíu muối, đường, gia vị… thì sẽ 
ngon hơn nữa”. Ai cũng mến ba tôi vì ông không chê gì cả, 
ông cũng chẳng nói dối để đẹp lòng chủ nhà, ông nói thật và 
ông có cách truyền tải sự thật rất “dễ chịu”. 

Có lần tôi ngồi trên xe khách chất lượng cao từ Vũng Tàu về 
lại Sài Gòn, trên xe có tôi và một gia đình 5 hay 6 người gì 
đó. Gia đình này chắc vừa trở về sau kỳ nghỉ dài ngày, có 
hai bác gái lớn tuổi cỡ ngoại tôi, một cặp vợ chồng ngoài 
bốn mươi và hai bé, bé gái là mười lăm tuổi (tôi biết vì cha 
cháu nói chuyện với hai bác), và một em trai nhỏ hơn. Khi 
xe vừa qua hầm Thủ Thiêm, điện thoại của anh tài xế vang 
lên, nghe như là bên nhà xe hối anh vào bến cho lẹ. Anh liền 
trả lời là trên xe có người ói, phải lau dọn nên vào bến trễ. 
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Vừa dứt lời trên điện thoại, anh quay xuống nói với gia đình 
nọ: “Mấy nhỏ điều hành xe hối quá, nhưng con phải nói dối 
như vậy thì mới có thời gian chở mấy bác về nhà bên cầu 
Ông Lãnh.”. Cả gia đình vui mừng cảm ơn anh tài xế, họ 
khen anh giỏi nhưng tôi thì ngược lại. Trên xe là một gia 
đình ba thế hệ, việc anh tài xế nói dối tuy mang lại lợi ích 
nhất thời cho gia đình hành khách, nhưng lại tác động một 
cách rất tiêu cực đến con cháu của họ. Hai em nhỏ nghe ông 
bà và cha mẹ khen anh tài xế giỏi vì anh biết nói dối để làm 
lợi cho họ thì các bé sẽ nghĩ gì? Các bé hiểu rằng đối với 
cha mẹ, đúng sai không quan trọng bằng việc có lợi hay 
không có lợi cho mình mà thôi. Và sau này các cháu lớn 
lên…. (Tôi để phần còn lại cho các bạn suy nghĩ). 

Chọn làm điều đúng đắn không phải điều dễ dàng là một 
chuẩn mực rất quan trọng, vì nếu chúng ta không bắt đầu 
thực hành nó ở những khía cạnh nhỏ nhất, đấu tranh ở 
những trận chiến nhỏ nhất, chúng ta sẽ không đủ bản lĩnh để 
đứng lên mạnh mẽ trước giông bão, trước những quyết định 
lớn lao trong cuộc đời của mình. 

Tôi có một người em rất thân, bạn này hiện đang làm 
chuyên gia tài chính cho một công ty khá nổi tiếng, có văn 
phòng đặt trong tòa nhà Bitexco Financial Tower. Nhớ lại 
khoảng thời gian cách đây gần 6 năm về trước, bạn vừa tốt 
nghiệp ra trường liền được nhận vào thử việc cho một công 
ty kiểm toán lớn của Việt Nam. Chị giám đốc rất quý bạn và 
luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để bạn có thể đi xa hơn trong 

Sống Thôi Chưa Đủ Jackie Vuong �77



công việc. Bạn này là một người không uống rượu bia và 
hút thuốc, nhưng ngặt nỗi văn hóa làm việc ở Việt Nam cứ 
bắt phải uống bia rượu suốt. Vì từ chối nhiều lần, nên các 
anh chị khác trong công ty bắt đầu không có thiện cảm với 
bạn ấy. Đỉnh điểm là khi bạn về kiểm toán cho một công ty 
dưới cần thơ, anh khách hàng là giám đốc công ty mời đoàn 
kiểm toán đi nhậu, bạn cũng đến nhưng không uống rượu 
bia dù anh giám đốc có mời cỡ nào đi nữa. Việc đến tai của 
chị sếp, khi về lại Sài Gòn, chị liền bảo rằng bạn không phù 
hợp với công việc vì bản thân không biết “giao tiếp cho tốt”. 
Bạn bị đuổi việc.  

Vài ngày sau bạn mời tôi đi uống nước mía trên đường Đề 
Thám, bạn tâm sự bảo sao mà cứ phải nhậu nhẹt thì mới 
được việc, bạn quyết tâm bằng mọi giá giữ vững lập trường 
cũng như giá trị sống mà bạn theo đuổi. Bạn tiếp tục nộp hồ 
sơ xin việc vào những công ty khác. Ba tháng sau, bạn vượt 
qua nhiều ứng viên nặng ký, trở thành chuyên viên tài chính 
cho một công ty quốc tế đến tận bây giờ. Không những thế, 
trong những năm làm việc bạn luôn là top 10 nhân viên của 
năm, có năm bạn đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất. 
Nhưng điều quan trọng hơn hết, bạn đã không đánh mất 
chính mình, bạn vẫn nói không với bia rượu cho tới thời 
điểm hiện tại, và chúng tôi vẫn cà phê, vẫn nước mía, vẫn 
trà chanh như những ngày xưa ấy.  
Việc cầm ly rượu lên rất dễ, nhưng để đặt xuống thì rất khó. 
Trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 viết: “Đừng say rượu, vì 
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rượu đưa đến trụy lạc”, nghĩa là bạn có thể uống, nhưng 
đừng say, vì khi say bạn sẽ không còn là chính mình nữa.  

Tôi biết một anh bạn học cùng trường, anh có một nhóm bạn 
rất thân hay chơi cùng nhau, nam có nữ có. Vào một buổi tối 
trong tuần, cả nhóm bạn anh kéo nhau ra quá bar 
Apocalypse trên đường Thi Sách chơi. Họ nhảy nhót, uống 
bia đâu từ 8 giờ tối cho tới gần 2 giờ sáng. Sau đó anh bạn 
này dẫn một bạn nữ trong nhóm vào khách sạn gần đó để 
nghỉ ngơi. Sáng hôm sau anh gặp tôi, trông mắt anh thoáng 
vẻ bối rối. Anh kể tối qua anh lỡ quan hệ với bạn đó dù cả 
hai là đôi bạn rất thân trước đến giờ và cô ấy cũng đã có bạn 
trai rồi. Sự say xỉn đã làm cho ta mất đi nhận thức, không 
còn biết phân biệt đúng và sai, mọi hành động chỉ để thỏa 
mãn dục vọng và thể hiện cái tôi của mình mà thôi. 

Bây giờ tôi chọn “không nhậu” vì tôi biết bản thân mình sẽ 
không kiểm soát được, tôi sợ mình hành động nông nỗi, hay 
nói lời gì đó tổn thương đến người khác. Cuộc sống hiện tại 
làm cho người ta cứ quay vòng vòng trong những quyết định 
của mình. Thôi thì tốt nhất đặt cho mình một chuẩn mực, để 
cuộc sống không mãi bị cuốn theo dòng xoáy của xã hội và 
những mối quan hệ xung quanh.  

Chọn làm điều đúng đắn cũng đồng nghĩa với việc không 
theo số đông. Có một thử nghiệm xã hội mà tôi được biết 
như sau: Người ta sắp đặt nhiều người khác nhau ngồi chờ 
trong phòng đợi của một bệnh viện mắt tên Xenia Clinic. Có 
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một bạn nữ mặc áo tím bước vào, cô là khách hàng và hoàn 
toàn không biết gì về sự sắp đặt này. Cô ngồi chung với tất 
cả mọi người trong phòng chờ. Một tiếng “bíp” vang lên, tất 
cả mọi người đều đứng dậy chừng độ 2 giây, sau đó lại ngồi 
xuống. Cô gái trẻ này vô cùng ngạc nhiên, và một lúc sau lại 
một tiếng “bíp” khác vang lên, và mọi người lại đứng dậy và 
ngồi xuống. Cô gái lại cảm thấy hoang mang, nên đến tiếng 
bíp thứ 3, cô cùng đứng lên ngồi xuống với mọi người. Các 
nhà xã hội học muốn xem cô có còn làm điều đó nếu tất cả 
những người khác đều ra khỏi phòng không. Và lần lượt, lần 
lượt những người được sắp đặt trước đó đều ra khỏi phòng, 
một tiếng “bíp” khác vang lên, cô gái vẫn đứng lên ngồi 
xuống dù cô ở một mình, thậm chí cá nhân cô cũng không 
hiểu tại sao mình phải làm điều đó. Người ta tiếp tục để một 
khách hàng mới vào, anh này sau khi ngồi xuống trong 
phòng chờ, một tiếng “bíp” vang lên, cô gái đứng dậy và 
ngồi xuống, anh liền ngạc nhiên hỏi nhỏ: “tại sao cô làm 
vậy?”, cô gái trả lời: “vì tôi đã thấy mọi người ở đây ai cũng 
làm vậy cả, nên tôi nghĩ mình cũng phải làm”. Và cứ thế, 
những người khách hàng khác tới họ đều cùng làm hành 
động tương tự với cô. Điều gì đang xảy ra? Khi được phỏng 
vấn, vị khách hàng nữ đầu tiên nói: “Khi tôi nhìn thấy mọi 
người đứng dậy, tôi cảm thấy rằng mình nên theo họ nếu 
không tôi sẽ thấy mình bị tách biệt. Và khi tôi quyết định 
làm theo hành động của mọi người, tôi cảm thấy dễ chịu 
hơn”.  
Nhiều thực nghiệm xã hội khác cũng chứng minh một điều 
tương tự rằng con người có xu hướng hành động theo đám 
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đông, nên đó cũng chính là lý do chúng ta thấy rất nhiều 
việc mà bản thân mình làm nhưng lại không biết tại sao phải 
làm như vậy. Và đôi khi chúng ta đánh giá một việc làm 
đúng hay sai ở phương diện có nhiều người làm hay không, 
đó là một cách đánh giá vô cùng sai lệch.  

Có nhiều việc người trước làm đã sai, nhưng người sau lại 
tiếp tục lặp lại, và đến những người sau nữa họ sẽ không còn 
cảm thấy sai hay ray rức về việc đó. Cái sai dần chuyển 
thành chuyện bình thường, và cái bình thường dần chuyển 
thành lẽ tự nhiên. 

Ở khu phố nọ, có một khoảng đất trống rộng lớn, nơi mà rất 
nhiều gia đình thường ra chơi đùa sau mỗi buổi chiều về. 
Một hôm, anh A có việc đi ngang qua, nhìn xung quanh 
không có ai, thấy bãi đất trống liền quăng vỏ lon Pepsi vào 
đó. Tuy có áy náy đôi chút, nhưng anh nghĩ một lon Pepsi 
chắc cũng chẳng phá hủy cảnh quang được. Hôm sau, chị B 
chở con đi học về, trên tay bé cầm hộp sữa đã uống hết, chị 
dừng xe lại ngay bãi đất và kêu bé vứt hộp sữa chỗ cái vỏ 
lon Pepsi, làm vậy đỡ thấy áy náy, chứ ai lại cầm rác về nhà. 
Qua ngày sau, anh C chở bạn gái là chị D dừng xe ở bãi đất 
để tâm sự và ăn bánh tráng trộn, ăn xong nhìn xuống thấy 
cái lon Pepsi và hộp sữa dưới đất, liền quăng luôn bịch ny 
lông đựng bánh tráng trộn công thêm hai ly nước mía chỉ 
còn lại đá theo luôn. Mấy bà hàng xóm sáng hôm sau ra thấy 
một đống rác, nghĩ ai tập kết rác nên đem hết rác trong nhà 
ra để cho gọn nhà, ngày qua ngày bãi đất không còn là nơi 
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vui đùa của nhiều gia đình nữa, mà trở thành bãi rác của khu 
phố. Mấy anh chị lao công đi ngang, thấy đây là bãi tập kết 
rác không đúng quy định, chẳng thèm dọn. Ai đi ngang cứ 
thấy bãi rác là vứt rác vào, ngày qua ngày, mùi hôi thối bốc 
lên nồng nặc. Anh C không còn chỗ để tâm sự với chị D 
nữa, liền trách cái xã hội gì mà không có ý thức, anh A đi 
ngang qua nói dân trí khu phố thấp quá, mấy hôm trước còn 
thấy bãi đất trống mà giờ toàn rác ơi là rác. Chị B giờ bắt 
con phải đeo khẩu trang khi đi về nhà, mỗi lần chạy ngang 
chị hậm hực trách sao mà môi trường sống ô nhiễm quá, chị 
sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con chị. Mỗi lần họp khu 
phố, chú tổ trưởng dân phố đều nghe lời khiếu nại từ mọi 
người, nói tại sao đóng tiền rác rồi mà bên dịch vụ lao động 
công ích họ không dọn rác đi cho sạch. Một hôm có trận 
mưa lớn, đường ngập nước, rác trong bãi trôi khắp khu phố, 
cống thoát nước bị rác thải che lấp, thế là sau cơn mưa, cả 
khu phố đều ngập trong dòng nước bẩn. Có anh phóng viên 
đến, thấy vậy liền chụp hình đăng báo với dòng tít là: “Một 
điểm ngập mới, Sài Gòn thất thủ”. Cộng đồng mạng nhảy 
vào làm anh hùng bàn phím, chỉ trích công ty dịch vụ công 
ích và công ty cấp thoát nước không làm tròn trách nhiệm 
của mình. Còn ở bên công ty cấp thoát nước thì cho rằng hệ 
thống cống rãnh đã xuống cấp, và cần nguồn vốn để nâng 
cấp lên. Anh công ty dịch vụ công ích bảo thành phố cấp 
vốn để mở rộng công viên, trồng nhiều cây xanh cho môi 
trường sống bớt ô nhiễm. Thành phố quyết định cấp vốn, thế 
là anh cấp thoát nước lại đào, lại bới tiếp. Còn anh dịch vụ 
công ích thì trồng được vài cây xanh, gắn thêm mấy cái ghế 
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đá trong công viên. Người dân ở khu phố đó lại thấy công 
viên đẹp, mát mẻ nên tụ họp lại mỗi buổi chiều về. Có mấy 
cặp đôi đêm đêm hẹn nhau ra công viên tâm sự, không quên 
mang theo một bịch bánh tráng trộn và hai ly nước mía. Và 
câu chuyện lại tiếp tục…. 

Trong câu chuyện trên, 
• Anh A là người ray rức đầu tiên, và cũng là người cảm 

nhận cái sai rõ nhất. 
• Chị B tuy biết hành động không đúng, nhưng vì muốn có 

sự tiện lợi, cộng thêm suy nghĩ mình không phải là người 
đầu tiên xả rác nên vẫn cứ làm. 

• Anh C và chị D cũng có đôi chút ngại ngùng, nhưng rác 
ở đấy, mình để thêm cùng chẳng sai. 

• Tới mấy cô hàng xóm, lúc này họ chẳng còn sự áy náy 
nữa, và mặc nhiên cho rằng để rác ở đấy là một chuyện 
bình thường. 

• Còn những người sau nữa, họ cho rằng để rác ở bãi đất là 
điều đúng đắn nên làm. 

Hãy tự hỏi mình, khi chúng ta ra đường, nếu muốn quăng 
rác thì có phải chúng ta chọn chỗ nhiều rác mà để hay 
không? Chúng ta mặc nhiên cho rằng đó chính là nơi để rác. 
Giống như kiểu quẹo phải khi đèn đỏ vậy. Tôi xin thú nhận 
rằng mình đã từng hiểu là: “người điều khiển xe máy được 
phép quẹo phải khi đèn đỏ.” Thế là khi đi ra Đà Nẵng, tôi 
chạy xe với suy nghĩ đó liền bị các bạn ngoài đó nhắc nhở. 
Tôi cười nói luật gì kỳ cục vậy, ai dè vài tháng sau đọc báo 
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thấy việc đó là vi phạm luật giao thông. Tôi đã nghĩ nó đúng 
vì có rất nhiều người, hay hầu như tất cả mọi người ở Sài 
Gòn này đều làm vậy. Ai mà đèn đỏ đậu ngay lối rẻ phải là 
bị bóp kèn inh ỏi, thậm chí còn bị chửi là cái đồ không biết 
chạy xe nữa. Đó là sự nguy hiểm của việc làm theo đám 
đông mà không hề đặt cho mình một câu hỏi tại sao, hoặc đó 
là hệ quả của việc chọn điều dễ dàng hơn là điều đúng đắn. 
Hãy bắt đầu chọn làm những điều đúng đắn, đừng nghĩ đến 
những việc lớn lao như kiểu giải cứu thế giới, chỉ cần nghĩ 
đến những việc nhỏ nhất bạn có thể làm, làm không cho ai 
khác cả, mà cho chính bản thân của bạn. 

• Chuẩn mực thứ hai: Luôn thực hiện những gì bạn hứa. 
Trong tiếng Anh là “Keep your promise” còn tiếng Việt là 
“Giữ lời hứa”, tôi thấy quan trọng nhất vẫn là thực hiện lời 
hứa của mình, chứ giữ nó lại làm chi. Người chính trực là 
người luôn thực hiện những gì mình hứa với bản thân và với 
những người xung quanh. Người ta nói “một lời hứa là tất 
cả”, nhưng khi thất hứa rồi thì “lời xin lỗi chẳng có ý nghĩa 
gì cả”. Bạn đừng tiếp tục “hứa rằng bạn sẽ giữ lời hứa”, 
cách tốt nhất là thực hiện nó. Người có ý định tốt sẽ hứa 
hẹn, nhưng người có phẩm chất tốt luôn thực hiện nó. Nếu 
chúng ta không nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này và thiết 
lập nó như một chuẩn mực sống của mình, thì thời gian sẽ 
biến bạn thành một kẻ nói dối không hơn không kém. Lời 
hứa luôn đi cùng với sự cam kết mạnh mẽ, nếu không có sự 
cam kết để hoàn thành những gì bạn hứa, thì mãi nó chỉ là 
lời nói gió bay mà thôi. 
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Một trong những sai lầm của rất nhiều người chính là xem 
nhẹ lời hứa với gia đình của mình. Chúng ta nghĩ dù sao thì 
gia đình cũng sẽ có sự rộng lượng để tha thứ cho ta, và 
chúng ta bám víu vào cái sự rộng lượng đó như một cái cớ 
để thoái thác trách nhiệm hoàn thành lời hứa của mình. Khi 
đó việc thực hiện một lời hứa chẳng còn là một chuẩn mực 
sống, nó trở thành một sự lựa chọn. Và khi nó trở thành sự 
lựa chọn, chúng ta lại cho mình cái quyền làm nó hoặc 
không làm nó. Chính suy nghĩ ấy dần biến chúng ta thành 
một người vô trách nhiệm và không có uy tín. 

Tôi là một người của công việc nên thường dành rất nhiều 
thời gian cho nó. Có hôm tôi hứa với con tôi rằng sẽ về dẫn 
nó đi chơi ở Tini World, nhưng công việc nhiều quá nên 
quyết định ở lại công ty tới tối mới về. Tôi nhớ lời hứa với 
con, nhưng nghĩ con mới hơn hai tuổi chắc nó sẽ không giận 
tôi đâu. Tối về đến nhà, tôi thấy con ngồi coi youtube một 
mình, vợ tôi tối đó có hẹn với bạn nên cũng về trễ, bà ngoại 
thì lo rửa chén sau bếp. Tôi đến bên con, hỏi: “con nhớ ba 
không?”, con hổng thèm nhìn tôi một cái nào hết, nó cứ ngồi 
xem ông Minion của nó. Tôi nói tiếp: “con quên là mỗi lần 
ba về con đều chạy ra ôm ba hả”, tôi lấy tay nắm lấy tay 
con. Nó lấy tay ra chổ khác, lúc đó tôi cũng giận lắm, trong 
đầu nghĩ nó ghiền xem youtube hơn là chơi với ba nó. Chợt 
như có ai đó tát vào má tôi một cái, rồi một cái nữa, rồi cứ 
thế tát đến khi tôi tỉnh ngộ. Tôi cũng có khác gì, tôi ghiền 
làm việc hơn chơi với con mình. Tôi chợt nhận ra rằng chính 
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tôi là người có lỗi. Có câu: “con cái không làm theo lời ba 
mẹ dạy, chỉ làm theo điều mà ba mẹ làm”. Tôi không phải là 
một tấm gương tốt, tôi đã thất hứa, tôi chọn ưu tiên dành 
thời gian cho công việc hơn cho con của mình. Tôi ôm con 
vào lòng, nhẹ nhàng nói: “con cho ba xin lỗi”. Một đứa bé 
hơn hai tuổi chắc cũng chẳng hiểu cái hành động đó của tôi, 
con tôi vẫn tiếp tục coi ông Minion của nó. Tôi cất ba lô, 
thay quần áo xong ra ngồi xuống trước mặt con, không biết 
lúc này tự nhiên nó không thèm coi nữa, quay qua ôm tôi 
một cái rồi nói: “ba, ba vô phòng đánh nhau với con đi”. 
Chúng tôi lại bắt đầu những trận triến khốc liệt trên chiếc 
giường nhỏ bé của con, và từ hôm đó trở đi tôi biết mình 
trước hết phải hoàn thành lời hứa với con mình, dù tôi có 
bận bịu thế nào đi chăng nữa.  

Khi việc hoàn thành lời hứa là một chuẩn mực sống, chúng 
ta sẽ giá trị hơn những lời hứa của mình. Xung quanh chúng 
ta có bao nhiêu người hứa và giữ lời, nhưng đừng để sự thất 
tín của họ lấy mất đi khát vọng và cơ hội sống đời chính 
trực của bạn. Tôi có một người bạn rất thân, anh hơn tôi tới 
hai con giáp, nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. 
Chắc có lẽ tôi già hơn so với cái tuổi của mình. Anh hiện 
làm trưởng phòng nhân sự của một sân bay lớn, anh là người 
có địa vị xã hội, nhưng khi hẹn với tôi, chưa bao giờ anh đến 
trễ. Anh bảo tôi rằng những người trễ hẹn thường không 
đáng tin, tôi nói anh nói vậy cũng chưa hẳn đúng hoàn toàn. 
Anh cười rồi nói: “em tin anh đi, anh làm nhân sự gần hai 
chục năm rồi mà.” Và cho đến bây giờ, tôi nghĩ rằng anh 
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đúng, vì trong những năm qua, người thất hứa với tôi thuờng 
là những người đến trễ trong các cuộc hẹn. Nhưng dù sao 
đây cũng là quan điểm cá nhân, xin quý độc giả đừng xem 
như một sự thật hiển nhiên mà quy chụp cho tất cả mọi 
người. 

Trước đây vì cái tính lơ đễnh, tôi thường quên những lời hứa 
nhỏ nhặt của mình. Ví dụ như là “chút mình gọi lại cho bạn 
nhé”, vậy mà tôi quên bén, hay kiểu “đợi chút về nhà mình 
gửi email cho”, nhưng đến sáng hôm sau tôi mới nhớ. Tôi 
chia sẽ cho những anh chị đi trước về vấn đề này, và đây là 
cách họ khuyên tôi, và tôi đã cải thiện rất nhiều tính hay 
quên của mình. 

‣ Hãy làm ngay lập tức những gì bạn có thể làm trong 5 
phút như là gửi email, nhắn tin, gọi điện thoại,… như 
vậy bạn sẽ không quên. 

‣ Chọn thời gian cố định để làm một số việc cố định. Ví 
dụ bạn chọn thứ hai là ngày đọc sách, thì tới ngày đó 
việc bạn ưu tiên làm sẽ là đọc sách. Thứ 7 là ngày gia 
đình, thì tới thứ 7 điều bạn cần nhớ là làm gì cho gia 
đình mình mà thôi. 

‣ Luôn đặt lịch hẹn trong điện thoại cho tất cả các cuộc 
gặp, từ lớn đến nhỏ, không quan trọng đến rất quan 
trọng. 

‣ Đọc sách. Đọc sách là cách giúp cho bộ não hoạt động, 
thời điểm đọc sách tốt nhất là trước khi ngủ, vì khi đó 
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các thông tin sẽ được bộ não sắp đặt lại một cách tốt 
nhất. 

‣ Tập giải các câu đố IQ, nó sẽ giúp bạn kích thích thói 
quen suy nghĩ, từ đó làm bộ não bạn hoạt động tốt hơn. 

Chỉ cần bạn có thể làm thường xuyên những việc trên, tôi tin 
bạn sẽ cải thiện được tính hay quên của mình. 

• Chuẩn mực thứ ba cho sự chính trực: Luôn hành động 
đúng đắn dù chỉ có một mình. Đây là điều rất quan trọng. 
Người ta nói hãy cẩn thận lời nói của bạn khi ở nơi đông 
người, và hãy cẩn thận suy nghĩ của bạn khi bạn ở một 
mình. Như đã đề cập ở những ngày trước, khi ở một mình 
chúng ta thường có xu hướng “làm chuyện ác”, đó là những 
việc chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Với tâm lý “có ai 
biết đâu” hay “có ai thấy đâu” mà chúng ta đã vô tình giết 
chết hạt giống của sự chính trực trong tấm lòng của mình. 
Hạt giống không nảy mầm lấy gì có cây, không có cây thì 
làm sao ra trái, mà không có hoa trái chính trực, đời sống 
chúng ta chẳng khác gì một kẻ tội nhân.  

Các bạn có tin bản chất con người là tội lỗi không? Tôi tin, 
vì tôi nhìn thấy được con người có xu hướng tội lỗi dù 
không ai dạy hay chỉ bảo cả. Khi chúng ta còn nhỏ, không ai 
dạy mình nói dối, nhưng chúng ta vẫn biết nói dối. Không ai 
dạy chúng ta tham lam, nhưng chúng ta vẫn tham lam. 
Không ai dạy chúng ta trộm cắp, nhưng chúng ta vẫn biết 
“lấy mà không hỏi”. Khi chúng ta thấu hiểu vấn đề này, thì 
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chúng ta sẽ có cách nhìn khác hơn về cuộc sống của mình và 
của những người xung quanh. Trong xã hội đâu thiếu những 
lời dèm pha dị nghị, bạn có chỉ trích một ai đó thì xét cho 
cùng là họ chỉ phạm phải cái sai khác cái sai của bạn mà 
thôi. Mở bài báo ra đọc thấy người này ăn cắp chó bị đánh 
gần chết, trong lòng nói “cho đáng đời, chó người ta nuôi 
mấy năm trời mà nỡ bắt”. Nhưng bản thân thì đi tải trộm 
mấy cái phần mềm giá hàng trăm, hàng ngàn đô về xài, 
người ta cũng phải mất rất nhiều năm trời, rất nhiều tiền để 
làm ra nó vậy mà cũng nỡ lấy, đó cũng là một hình thức 
trộm cắp thôi. Nghe đến đây bạn lại nói tiếp: “sao lại so 
sánh như vậy được, mấy cái phần mềm đó đầy trên mạng, 
người ta chia sẽ ầm ầm, mình không tải về thì người khác 
cũng tải.” Vậy chứ ngoài đường chó cũng chạy ầm ầm, 
người đó không bắt thì cũng có thằng khác đến bắt thôi. 
Trong xã hội đừng nên phán xét ai cả, vì bản chất của chúng 
ta đều tội lỗi giống nhau mà thôi.  

Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7, từ câu 1 đến câu 5 có viết: 
“Các con đừng lên án ai để khỏi bị lên án. Vì các con lên án 
người khác thể nào, các con sẽ bị lên án thể ấy. Các con 
lường cho người ta mực nào, các con sẽ được lường lại mực 
ấy. Tại sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, nhưng 
không nhận ra cây xà nhà trong mắt mình? Làm sao con có 
thể nói với anh em mình rằng: ‘Để tôi lấy cái dằm ra khỏi 
mắt anh,’ trong khi cây xà vẫn ở trong mắt mình. Hỡi kẻ đạo 
đức giả, hãy lấy cây xà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới thấy 
rõ để lấy cái dằm ra khỏi mắt anh em mình.” 

Sống Thôi Chưa Đủ Jackie Vuong �89



Đôi khi trong mắt có nguyên một cây xà, vậy mà cứ lo chằm 
chằm nhìn vào cây dằm của người khác. Một bộ phận người 
Việt có tính GATO (Ghen Ăn Tức Ở), cứ thấy cái gì mình 
không thích là lại chỉ trích. Thời trước là “anh hùng hào 
kiệt”, nhưng thời nay là “anh hùng bàn phím”. Mình không 
chịu làm gì mà cứ bắt người khác phải thay đổi cho bằng 
được.  

Ngày xưa, có một vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở 
lại hoàng cung, ngài phàn nàn rằng đường gồ ghề, đá lởm 
chởm mà lại đi quảng đường rất dài nên chân rất đau. Sau 
đó, vị vua hạ lệnh cho bọc tất cả con đường trong đất nước 
lại bằng da. Điều này đồng nghĩa với việc một số lượng lớn 
trâu bò sẽ bị giết mổ. Không những thế, nhà vua sẽ cần rất 
nhiều sức người và tiền vàng cho việc bọc da này. Người 
hầu nghe thế liền mạo muội hỏi: "Tại sao ngài lại tốn một số 
lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng 
một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?”. Nhà vua ngạc 
nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày. Sự thay 
đổi phải bắt đầu từ chính bạn. 

Những việc bạn làm, dù có ai thấy hay không, trước hết phải 
thỏa cái chuẩn mực của mình trước đã. Nhớ lại giá trị đầu 
tiên của sự chính trực, đó là chọn làm điều đúng đắn không 
phải điều dễ dàng. Thì ở cái giá trị tiếp theo này, chúng ta 
phải duy trì sự đúng đắn đó dù mọi người không có ai cùng 
chiến tuyến. Các bạn có nhớ câu chuyện của Nô-ê không? 
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Người đã cùng gia đình mình vượt qua được cơn đại hồng 
thủy cách đây hàng ngàn năm về trước. Trong sách Sáng 
Thế Ký đoạn 6 có chép: “Thế gian bại hoại dưới mắt Đức 
Chúa Trời và đất đầy dẫy hung bạo. Đức Chúa Trời nhìn 
xem thế gian, thấy nó bại hoại, vì mọi người trên mặt đất 
đều làm bại hoại đường lối mình. Đức Chúa Trời bảo Nô-ê: 
“Sự cuối cùng của mọi người đã đến, vì chúng làm cho trái 
đất đầy dẫy sự hung bạo. Này, Ta sẽ hủy diệt chúng luôn với 
cả trái đất nữa.”  

Nhưng Nô-ê thì khác. “Nô-ê là một người công chính và 
không có gì đáng trách giữa những người đồng thời với ông. 
Nô-ê đồng đi với Đức Chúa Trời.” thế nên khi Chúa tiêu 
diệt loài người cùng sự gian ác của họ, Ngài bảo Nô-ê rằng:  

“Nhưng Ta sẽ lập giao ước Ta với con; con sẽ vào tàu cùng 
với các con trai, vợ và các nàng dâu của con. Con sẽ đem 
vào tàu mọi loài sinh vật, mỗi loài một cặp, có đực có cái, 
để giữ cho chúng sống. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo 
loại, loài bò sát trên đất tùy theo loại, mỗi loài hai con sẽ 
đến với con để bảo toàn mạng sống. Con hãy đem theo đủ 
mọi thứ lương thực để ăn và để tích trữ cho con và cho 
chúng nó.” Như vậy Nô-ê làm theo mọi điều Đức Chúa Trời 
đã truyền bảo.”  

Kết thúc của câu chuyện là Nô-ê và gia đình ông được cứu. 
Nhưng để có được cái kết viên mãn như vậy, Nô-ê chấp 
nhận làm một việc mà mọi người xung quanh đều nghĩ rằng 
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ông bị điên đó là nghe theo lời Chúa xây dựng một con tàu 
cực lớn ngay trên đất liền. Giống như kiểu trời nóng mà bạn 
mặt áo khoác lông thú đi thể dục, hay trời lạnh cóng mà ở 
trần đi uống cà phê. Có những việc chỉ có chúng ta mới hiểu 
tại sao mình làm điều đó.  

Ông Nô-ê mặc cho mưa bão “dư luận” vẫn miệt mài đóng 
con tàu của mình. Và đến một ngày: “Nước lụt đến trên mặt 
đất bốn mươi ngày, nước dâng cao, nâng chiếc tàu lên khỏi 
mặt đất. Nước dâng lên rất cao trên đất và chiếc tàu nổi 
trên mặt nước. Nước dâng cao lên, rất cao trên đất đến nỗi 
ngập hết tất cả các ngọn núi cao dưới bầu trời. Nước dâng 
lên cao phủ ngập các núi đến mười lăm am-ma. Tất cả các 
loài sinh vật trên mặt đất đều bị diệt, nào chim trời, dã thú, 
súc vật, loài bò sát trên đất và mọi người. Tất cả các loài có 
hơi thở trong mũi và sống trên đất đều bị chết. Mọi loài sinh 
vật trên mặt đất đều bị quét sạch khỏi mặt đất, từ loài người 
đến thú vật, từ loài bò sát đến loài chim trời. Chúng đều bị 
quét sạch khỏi mặt đất, chỉ có Nô-ê và những người, những 
sinh vật ở với ông trong tàu còn sống sót mà thôi. Nước lụt 
bao phủ mặt đất suốt một trăm năm mươi ngày.” 

Tất cả điều bị tiêu diệt trừ gia đình Nô-ê, dù cho cả thế giới 
có băng hoại, nhưng ông vẫn giữ một lòng kính sợ Chúa, và 
không làm điều gì chống nghịch lại với Ngài, đó là lý do 
ông được Chúa cứu.  
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Trong sách Rô-ma đoạn 12 câu 2 nói: “Đừng rập khuôn 
theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm 
trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp 
lòng Đức Chúa Trời.” Nếu bạn vẫn còn làm theo những gì 
xã hội mong muốn, thì bạn sẽ mãi không bao giờ thay đổi 
được nó. Tôi xin thú nhận với bạn rằng, sau khi hoàn thành 
“Ngày thứ 5” của quyển sách, trong đầu tôi có một suy nghĩ 
là không biết kết thúc của cuốn sách tôi nên viết theo những 
gì tôi thực tế đã trải nghiệm, theo giá trị sống mà tôi theo 
đuổi, hay viết cho những gì xã hội này và giới trẻ bây giờ 
muốn nghe. Tôi quay trở lại cái lý do khiến tôi đặt bút viết 
nó, đó là truyền tải một thông điệp mới về một cuộc sống 
chính trực giữa “một rừng gươm đao loạn lạc”. Nhưng sự 
cám dỗ chẳng thèm buông tha tôi, nó bảo tôi rằng: “mày mà 
viết đúng như mày từng trải nghiệm, còn lâu mới được xuất 
bản. Như vậy sách mày sẽ chẳng ai biết đến và mong ước 
được mời dạy về sự chính trực trong các trường đại học 
cũng sẽ tan biến theo luôn”. Nghe đến đây tôi hoang mang 
quá, sao tự nhiên tôi sợ dư luận dữ dội.  

Tết năm nay về quê, tôi cùng thằng em trai đi vào vườn xoài  
của gia đình ở tuốt trong ruộng. Trên đường tôi hỏi nó: 
“cưng (em) đọc sách hia (anh) viết hay không?” nó nói “hay 
lắm hia ơi, em ước gì mấy người dân dưới này họ cũng 
chính trực như vậy”. Tôi cười, thấy sao thằng em nó bất mãn 
xã hội quá. Tôi hỏi nó tiếp: “theo cưng nghĩ hia nên kết thúc 
theo cách nào?” em tôi liền bảo: “Thì hia trải nghiệm thế 
nào thì viết thế ấy. Nếu nó thay đổi hia được, thì sẽ thay đổi 
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người khác được”. Lúc ấy tôi bừng tỉnh, nghĩ rằng sao mình 
lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy. Chắc có lẽ do cái khát 
khao được xuất bản quyển sách đầu tay của tôi nó lớn quá. 
Suýt nữa nó che mờ luôn cái mục đích cao cả mà tôi viết 
quyển sách này. 

Để có thể làm điều đúng đắn dù có đơn độc thì bạn phải có 
một khát khao sống đời chính trực thật cháy bỏng và mạnh 
mẽ. Có câu “điểm khởi đầu cho mọi thành công chính là ở 
sự khát khao”, khát khao mang con người đến với những 
điều không thể. Sống chính trực chẳng dễ dàng, và để có thể 
đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy khó khăn đó, bạn 
phải có khát khao thay đổi, khát khao được sống một đời 
sống đúng đắn, không sợ hãi, không luồng cúi, không vẩn 
đục, và không cảm thấy xấu hổ. Ngàn dặm bắt đầu bằng một 
bước chân, thì việc sống đời chính trực cũng chỉ bắt đầu khi 
bạn quyết định đi bước đi đầu tiên.  

Có một chàng trai trẻ muốn biết làm thế nào để bản thân có 
một khát khao mãnh liệt, anh đi hết vùng này sang vùng nọ, 
nhưng đều không tìm được cho mình một câu trả lời làm 
anh thỏa lòng. Một hôm, anh đi qua một cánh đồng xanh 
ngát, thấy một ngôi nhà bằng đất nằm lọt thỏm trong bụi tre 
già. Anh dừng lại để xin một cốc nước, bác chủ nhà là người 
chất phác, thân thiện nên mời anh ngồi xuống trò chuyện.  

Anh liền kể cho bác nghe mục đích của chuyến hành trình 
rằng anh muốn xây dựng cho bản thân một khát khao cháy 
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bỏng trong mọi việc anh làm. Bác cười và vào nhà mang 
một thau nước mưa ra đặt trước mặt anh. Bác kêu anh hãy 
úp mặt xuống cho mát, vì bác thường làm như vậy để cho 
đầu óc khuây khỏa. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vì không 
muốn phật ý bác nên anh làm theo. Anh úp mặt xuống thau 
nước, bác lấy tay vuốt sau gáy anh như thể bảo anh rằng 
không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chừng một lúc, anh định 
ngẩng đầu lên, nhưng không được vì tay bác như ghìm chặt 
đầu anh lại. Anh bắt đầu khó chịu, anh cảm thấy không còn 
nhịn thở được nữa, nhưng càng vùng vẫy thì tay bác càng 
ấn đầu anh xuống mạnh hơn, anh lúc này không thể giữ 
được bình tĩnh, liền dùng hết sức xô bác ra xa.  

Anh quát lớn: “Bác định làm cái gì vậy?”, ông cười và bảo: 
“Con học được gì nào?”, “Chẳng gì cả, suýt nữa là con 
chết mất tiêu rồi”. Ông liền bước tới, đặt bàn tay lên vai 
anh và nói: “Lúc đầu con muốn ngẩng đầu lên nhưng không 
thành công bởi vì khát khao con chưa mạnh mẽ, nhưng một 
lúc sau, khi con nghĩ mình sẽ chết nếu không thoát được, 
khát khao được sống của con mãnh liệt hơn bao giờ hết, lúc 
đó con mới thành công. Và đó chính là khát khao mà con 
cần có trong đời sống của mình.”  

Khát khao sống đời chính trực của bạn cũng phải mạnh mẽ 
như vậy, vì nếu bạn không bắt đầu từ bây giờ, đời sống bạn 
sẽ chết, một cái chết về đạo đức được báo trước. Chẳng 
những bạn, mà còn thế hệ mai sau của bạn nữa. Rồi đây xã 
hội sẽ chẳng còn đúng sai, sẽ chẳng còn tôn vinh những giá 
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trị đạo đức cao đẹp, mà ở đó chỉ có sự dối trá, tranh giành, 
dẫm đạp và lợi dụng. 

Điều đầu tiên tôi khuyên bạn làm chắc chắn sẽ làm bạn như 
một người ngoài hành tinh xuống. Đó là tin rằng “con người 
được tạo ra với một mục đích tốt đẹp, chứ không phải được 
tiến hóa từ loài khỉ vượn nào cả”. Người ta nói đời người có 
hai lần mở mắt, một là lúc sinh ra, và lần còn lại là lúc bản 
thân biết được sự thật. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, tôi được học 
là con người do tiến hóa mà thành. Những suy nghĩ đó cứ 
mãi theo tôi đến lúc tôi được … mở mắt lần nữa. Tôi tin con 
người được tạo dựng nên, không chỉ vậy, mà chúng ta còn 
được tạo dựng với những mục đích tốt đẹp. Bạn hãy nhìn 
xung quanh đi, tất cả những gì bạn có thể thấy được đều tồn 
tại với một mục đích nào đó, chẳng lẽ con người lại không, 
chẳng lẽ bạn đến thế gian này một cách ngẫu nhiên hoặc 
tình cờ. 

Một vận động viên đua xe đạp nổi tiếng bị tai nạn do bánh 
xe nổ lốp, vết thương quá nặng nên không lâu sau anh qua 
đời. Người ta chôn cất anh ở một nghĩa trang dành cho 
người có công, trên bia mộ anh có dòng chữ: “Người này 
sinh ra vì một vết thủng cao su, và chết cũng vì một vết 
thủng cao su”. 

Tôi thành thật nói với bạn, bạn được sinh ra không phải do 
một vết thủng cao su nào cả. Chúa chính là đấng tạo bạn ra 
với một mục đích cao đẹp. Bạn đến trên thế gian với tình 
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yêu thương Chúa cho và với mục đích mà Chúa đặt để. 
Trong sách Giê-rê-mi đoạn 1 câu 5 Chúa có nói: “Trước khi 
con lọt lòng mẹ, Ta đã biệt riêng con,…” hay trong sách Ga-
la-ti đoạn 1 câu 15 viết: “Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng 
đã chọn tôi từ trong lòng mẹ và bởi ân sủng kêu gọi tôi,”.  

Khi tôi hỏi học viên của mình rằng: “Mục đích sống của bạn 
là gì?”, người thì trả lời là kiếm thật nhiều tiền, người nói 
muốn có vợ đẹp con ngoan, và có người nói muốn được làm 
ông này bà nọ. Thật ra tất cả những điều đó không phải là 
mục đích sống, mà nó là mục tiêu. Mục tiêu là những điều 
con người khát khao và mong muốn đạt được trong tương 
lai, nhưng mục đích là sự kêu gọi và là lý do để chúng ta tồn 
tại. Chúa biệt riêng chúng ta cho một mục đích đặt biệt của 
Ngài.  

Bây giờ bạn đang đứng trước một sự lựa chọn, một là vẫn 
tin rằng con người được tiến hóa từ loại động vật nào đó, 
không có mục đích sống, và cuộc sống chỉ quay quanh việc 
lấp đầy những nhu cầu và dục vọng của thể xác mà thôi. Và 
đó là niềm tin mà bạn cũng như nhiều người khác đang bám 
víu vào đó.  

Hai là tin mình được tạo dựng với một mục đích cao đẹp và 
thiên thượng. Sự sống của chúng ta trên thế gian sẽ mang 
đến nhiều điều ý nghĩa tuyệt vời, không chỉ cho cá nhân 
chúng ta, cho gia đình mà còn cho xã hội nữa. Bạn đang 
trong thời điểm giống tôi cách đây hơn mười năm về trước, 
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tôi đã có cảm giác như nếu tôi tin vào điều này, tôi sẽ như 
ông Nô-ê, một mình chống chọi lại cả thế giới. Nhưng tôi 
chọn con đường hẹp, tôi tin mình không phải tồn tại vô 
nghĩa, tôi tin Chúa đặt để một ý nghĩa tuyệt vời nào đó cho 
sự tồn tại của tôi trên thế gian này. 

Niềm tin đó khiến tôi hoàn toàn thay đổi, tôi từ một người 
ăn chơi lêu lõng, từ một tên đàn chị đàn anh, từ một kẻ học 
hành bạc nhược, đã hoàn toàn trở thành một người khác. 
Trong sách Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 5 câu 17 có viết: “Vì vậy 
nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su, người ấy là một sinh 
vật mới; những sự cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên 
mới.” Tôi thành một sinh vật với, một con người mới. Đây 
là một sự biến đổi chứ không phải thay đổi. Sự biến đổi này 
đi từ trong ra ngoài với sự khởi đầu là một hạt giống của 
niềm tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Vậy con người sẽ thay 
đổi ra sao nếu ta đặt niềm tin trong Chúa? 

Trong sách Giăng đoạn 15 câu 5 chúa Giê-su có nói: “Chính 
Ta là cây nho, còn các con là nhánh; người nào cứ ở trong 
Ta và Ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài 
Ta các con không làm gì được”.  

Chúa nói chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái, nhưng hoa trái đó 
là gì? Sách Ga-la-ti đoạn 5 câu 22 tới 23 có chép: “Nhưng 
trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, 
nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ (tự 
chủ), không có luật nào ngăn cấm các điều đó.” 
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Vậy những ai đặt niềm tin trong Chúa họ sẽ có yêu thương, 
một thứ tình yêu thương vô điều kiện. Trong xã hội hiện tại, 
tình yêu được xem như là một cảm xúc, nó tạm bợ và chẳng 
lâu bền. Tình yêu ấy còn được gọi là tình yêu có điều kiện 
bởi lúc nào nó cũng đi chung với hai từ “Bởi vì…” và “Nếu 
… thì”. Anh yêu em vì em đẹp, em yêu anh vì anh quyến rũ, 
hay anh đối xử tốt với em. Anh yêu em nếu em chịu thay 
đổi, em yêu anh nếu anh không làm điều này, điều kia nữa. 
Một xã hội mà tình yêu chỉ tồn tại khi nó thỏa được một 
điều kiện nào đó. Và đây không phải tình yêu mà Chúa cho 
chúng ta.  

Tình yêu Chúa cho bạn là một tình yêu “Mặc dù…”. Trong 
sách Rô-ma đoạn 5 câu 8 có chép: “Nhưng Đức Chúa Trời 
đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta 
còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng 
ta.” Kinh thánh nói rất rõ là Chúa chọn yêu chúng ta khi 
chúng ta còn ở bên kia chiến tuyến, còn chống đối Ngài, 
thậm chí còn cho rằng Ngài không tồn tại. Thích một người 
tốt với mình chưa chắc dễ, huống chi phải yêu một người 
luôn chống đối, và làm tổn thương mình. Nhưng đó là tình 
yêu của Chúa, Chúa chỉ nói chúng ta chỉ cần tin Ngài, ở 
trong Ngài, thì tình yêu đó sẽ đươm hoa kết trái trong đời 
sống của chúng ta mà thôi. Mà không chỉ có trái tình yêu, 
đời sống của chúng ta còn có trái vui mừng, bình an, nhẫn 
nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì và tiết độ nữa.  
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Trong xã hội có rất nhiều công ty dạy người ta kỹ năng 
sống, rất nhiều đầu sách bảo chúng ta phải làm cái này cái 
kia để cho bản thân sự nhân từ, lương thiện hay tự chủ 
nhưng tất cả cũng chỉ là “chiêu thức” mà thôi. Nó giống như 
việc ta gắn thêm nhiều bông mai giả lên cành cho đẹp, 
nhưng ở bông mai không có sự sống. Chúng ta học để cải 
thiện những hành vi của mình, nhưng nếu không có sự biến 
đổi ở tấm lòng thì chẳng khác gì một con rô-bốt được lập 
trình một cách chuyên nghiệp. Tất cả giáo lý đều tốt, đều 
hướng con người đến cái chân thiện mỹ trong cuộc đời. Tôi 
không phán xét, so sánh hay đánh giá bất kỳ niềm tin nào cả. 
Tôi chỉ xem mình như một người đưa thư, mang một tin 
mừng đến cho người mà tôi yêu quý. Còn việc bạn có đọc 
nó hay không hoàn toàn là do bạn quyết định. 

Bạn có còn nhớ ví dụ của tôi khi nói về suy nghĩ tích cực và 
tiêu cực ở những ngày trước không? Bạn sẽ thế nào khi bạn 
nghe ba mình hâm dọa về một hình phạt đang chờ đón vào 
ngày mai, hay một món qua đang mong đợi được bạn mở 
nó. Trong sách Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 có viết: “CHÚA 
phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho 
các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các 
ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một 
tương lai đầy hy vọng”. Lời hứa Chúa dành cho chúng ta là 
một tương lai đầy hy vọng, Ngài còn nhấn mạnh là “chứ 
không phải tai họa”. Ngày mai trong Chúa không phải là 
một hình phạt đang chờ đón, nhưng nó là một món quà, một 
tương lai đầy ấp những hy vọng. Và giờ đây khi bạn biết 
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được điều đó bạn sẽ cảm thấy thế nào? bạn muốn làm gì 
ngay lúc này? Thật không khó khi thấy những người tin 
Chúa luôn là những người lạc quan, ở họ có một sự chắc 
chắn về tương mà không có sự giàu có nào có thể mua được.   

Đó là niềm tin khiến tôi thay đổi, tôi nghĩ mình đã hoàn 
thành xong nhiệm vụ, đã nói những gì cần nói để cho quý vị 
độc giả biết, hiểu và cho bản thân một sự lựa chọn trong 
việc sống đời chính trực.  

Trong gần mười năm qua, tôi có dịp giảng dạy ở nhiều nước 
khác nhau về lối sống, về niềm tin và về sự chính trực. 
Nhưng nơi mà khiến tôi phải chạnh lòng nhất, không đâu 
khác là ở chính quê hương của mình. Mọi người khi nghe 
nói đến “Chúa Giê-su” đều mặc định đó là tôn giáo, là mê 
tín, là sai trái. Đó là định kiến, và vì chính cái định kiến ấy 
mà rất nhiều bạn trẻ đã bỏ mất một cơ hội để tìm về với mục 
đích sống của mình, hay để nhận lấy một tương lai đầy hy 
vọng. Những lời tôi viết trong “ngày thứ 6” này chắc chắc 
không phải điều các bạn mong đợi được nghe, nhưng đó là 
những gì tôi đã trải qua, đã tin và đã chia sẻ đến cho rất 
nhiều những bạn trẻ khác ở Việt Nam và trên thế giới. 
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Câu hỏi suy ngẫm: 

1. Bạn có “dám” tin rằng mình được Chúa tạo ra với một mục 
đích tốt đẹp hay không? Tại sao? 

2. Bạn có “dám” trở thành Nô-ê trong xã hội hiện đại hay 
không? Tại sao? 
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NGÀY THỨ BẢY 

SỰ KHỞI ĐẦU MỚI



 Tôi có thói quen là viết xuống những mục tiêu và kế 
hoạch trong năm vào đầu năm mới. Có câu: “Nếu mục tiêu mà 
không có kế hoạch hành động, thì nó chẳng khác gì một điều 
ước” hoặc là “thất bại trong việc lên kế hoạch, đồng nghĩa với 
việc lên kế hoạch để thất bại”. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi 
mình xác định rõ nơi đến và con đường cần đi để đến đó. 

Có một con thỏ tung tăng trong rừng, nó đến một cái ngã ba liền 
không biết phải chọn đi hướng nào. May sao lúc đó có một bác 
gấu ngồi nghỉ ngơi bên gốc cây gần đó. Thỏ liền chạy đến hỏi: 
“Bác gấu ơi, hai con đường này dẫn đến đâu?”, bác gấu liền hỏi 
lại thỏ: “vậy chứ cháu muốn đi đâu”. Thỏ bối rối đáp: “Dạ, cháu 
không biết”. Gấu thấy thế liền nói: “Vì con không biết mình sẽ 
đi đâu, nên hai con đường này có dẫn đến đâu cũng không quan 
trọng”.  

Chú thỏ không phải là người duy nhất không biết mình đi đâu, 
vì có rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam cũng có một nan đề tương tự. 
Giống như con thuyền vậy, nếu không biết đâu là bến đỗ thì sẽ 
chẳng có cơn gió nào gọi là đúng gió cả. Nhiều em sinh viên 
không biết tại sao mình lại học ngành mình đang học, nhiều em 
học xong chẳng biết mình sẽ làm gì, và thậm chí có em còn nói 
“kệ đi anh, tới đâu hay tới đó”. Tôi cảm nhận giống như mình 
đang ngồi trên chiếc phao và trôi trên “con sông lười” trong 
công viên nước Đầm Sen vậy. Cứ thả mình trôi bồng bềnh, còn 
dòng sông trôi đi đâu thì mặc kệ nó.  
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Nếu bạn là một trong những người mà tôi vừa đề cập thì cũng 
đừng ngại, đừng buồn, đừng vì muốn bảo vệ cái tôi mà giấu 
nhẹm đi những cái khuyết điểm, thiếu sót của bản thân. Trong 
cuộc sống của chúng ta có rất nhiều khía cạnh mình cần phải 
tập trung, tùy vào từng thời điểm khác nhau mà sự ưu tiên cũng 
khác nhau. Để quản lý tốt cuộc sống của mình thì trước hết phải 
quản lý tốt những mặt sau đây. 

1. Sức khỏe.  
2. Các mối quan hệ. 
3. Tài chính. 
4. Thời gian. 

Một người có mọi thứ, nhưng không có sức khỏe tốt, thì chẳng 
thể hưởng thụ được thành quả của mình. Còn người có sức 
khỏe, có tiền, có thời gian nhưng xung quanh không một ai bên 
cạnh vì không biết quản lý tốt các mối quan hệ của mình, cả đời 
sẽ cô độc. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người là sợ 
cô đơn. Đức Chúa Trời tạo ra vạn vật và Ngài nói mọi thứ đều 
tốt đẹp (it was good), duy chỉ có một điều không tốt đó là “con 
người ở một mình không tốt”. Chính Chúa đã tạo thêm cho 
Adam một người bạn đồng hành, để cuộc sống của Adam sẽ 
không còn đơn độc.  

Hoặc cũng có người có sức khỏe, xung quanh có bè bạn, có thời 
gian nhưng lại không có tiền, thì chẳng thể làm gì được. Không 
biết quản lý tốt tài chính sẽ khiến cho chúng ta luôn trong tình 
trạng thiếu trước hụt sau, mọi việc mình muốn làm đều bị cái 
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neo tài chính giữ lại. Hay cũng có người có tiền, có sức khỏe, 
có những mối quan hệ xung quanh, nhưng quản lý thời gian 
kém cỏi, thì suốt ngày cứ quay vòng trong những việc gấp gáp 
nhưng lại không quan trọng. Những người này thường là những 
người có khả năng chạy, nhảy tốt vì họ lúc nào cũng sống với 
phương châm “nước đến chân mới nhảy”. 

Để có một cuộc sống tốt, điều đầu tiên là phải biết quản lý bốn 
mặt - Sức khỏe, các mối quan hệ, tài chính và thời gian cho tốt. 
Vì cuốn sách này chỉ tập trung vào sự chính trực, nên tôi cũng 
chỉ gói gọn lại nhưng gợi ý giúp bạn xây dựng sự chính trực 
trong những khía cạnh này mà thôi.  

Đầu tiên là sức khỏe. Trong một thống kê gần nhất, Tổ Chức Y 
Tế Thế Giới (WHO) đánh giá Việt Nam là một trong những 
nước có tỉ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới.  

Toàn cầu hiện có khoảng 23 triệu người đang sống chung với 
căn bệnh này, trong đó mỗi năm có hơn 14 triệu người mắc mới 
và 8,2 triệu người tử vong. Tại Việt Nam, số trường hợp mắc 
mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 
năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020. Mỗi 
năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 
người/ngày. Theo số liệu này, WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 
nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư (50 nước cao nhất thuộc 
top 1). Cụ thể, Việt Nam đang xếp ở vị trí 78/172 quốc gia, vùng 
lãnh thổ khảo sát với tỉ lệ tử vong 110/100.000 người, ngang 
với tỉ lệ tại Phần Lan, Somalia, Turmenistan. 
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Ở nam giới, ung thư phổi chiếm tỉ lệ mắc và tử vong hàng đầu, 
kế đó là dạ dày, gan, đại trực tràng. Ở nữ giới lần lượt là ung 
thư vú, dạ dày, phổi. GS Hùng cho biết, ung thư phổi ở đàn ông 
Việt chỉ tương đương các nước trên thế giới như Trung Quốc, 
Hàn Quốc. Tuy nhiên, ung thư phổi ở nữ đáng báo động, bằng 
gần 2/5 nam giới do hút thuốc lá bị động. (Theo Vietnamnet) 

Vậy sự chính trực liệu có liên quan gì đến sức khỏe cá nhân. 
Tôi xin thưa là có, vì sức khỏe chúng ta phần lớn phụ thuộc vào 
những gì chúng ta ăn vào hàng ngày. Bây giờ đi đâu cũng thấy 
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang báo động. Người Việt 
xưa có câu: “Ăn bẩn sống lâu”, nên chắc thế mà họ làm đồ ăn 
càng bẩn, mình ăn vào càng “thọ”. Sống ở xã hội mà người trẻ 
“hưởng thụ” thì ít, nhưng “hưởng thọ” thì quá nhiều. Sự chính 
trực trong vấn đề sức khỏe nghĩa là chúng ta phải lên tiếng đấu 
tranh với thực phẩm bẩn, với những gian thương nhập hàng tấn 
thịt heo thối rữa đem về tái chế, với những kẻ làm trà chanh hay 
trà sữa mà hóa chất được mua về tự chợ Kim Biên. Tôi mong  
các bạn hãy dừng cái suy nghĩ bất chấp kiểu như: “sống chết có 
số mà” hay “cứ ăn bằng niềm tin đi”. Một khi chúng ta không 
quyết liệt, không nghiêm túc để đấu tranh với kẻ thù, thì không 
bao giờ chúng ta chiến thắng được. Tôi ước rằng những kẻ đầu 
độc người dân bằng thực phẩm bẩn sẽ chịu hình phạt thích đáng 
trước xã hội. Sự chính trực trong việc quản lý các nguồn thực 
phẩm sẽ giúp chúng ta loại trừ được những nguy cơ tiềm tàng 
cho sức khỏe của mọi người. Lấy ví dụ chúng ta vào một quán 
cơm, kêu một dĩa cơm sườn chiên trứng ốp la, cộng thêm một ly 
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trà đá. Nếu đặt mình là một người thanh tra viên về an toàn thực 
phẩm, tôi sẽ hỏi những câu hỏi sau đây: 

- Gạo này là gạo gì? Anh mua ở đâu? 
- Thịt này anh lấy ở cơ sở nào, có giấy chứng nhận thịt an toàn 

hay không? 
- Trứng này anh lấy ở đâu? của cô Ba Huân thì duyệt. 
- Nước mắm này là nước mắm gì? Nước mắm truyền thống 

hay công nghiệp? 
- Trà này anh mua ở đâu? Mua khi nào, có còn hạn sử dụng 

không? 
- Nước này là nước đã qua xử lý hay là nước máy anh lấy trực 

tiếp cho khách uống? 
- Dưa leo này anh mua ở đâu? Có phải hàng Vietgap không? 

Sự chính trực trong việc kiểm tra quản lý, tuy lúc đầu sẽ rất vất 
vả, nhưng nếu sống đúng đắn đã là giá trị cốt lõi của bạn, thì 
việc làm đúng chức trách sẽ góp phần nâng cao tuổi thọ, cải 
thiện sức khỏe cho hàng triệu người dân Việt Nam. Nếu quán ăn 
đó vi phạm các điều khoản trên thì có chế tài thật nặng để phạt, 
lần sau còn tái phạm sẽ rút giấy phép kinh doanh. Mấy anh 
thanh tra cứ làm thế thì sớm muộn gì thực phẩm bẩn chẳng có 
đất sống. Sự tham lam hám lợi đã khiến con người ta bán rẻ sự 
chính trực cho những đồng tiền được đánh đổi bằng tuổi thọ của 
cả một dân tộc. Nếu bạn muốn có một sức khỏe tốt, hãy bắt đầu 
cuộc chiến với thực phẩm bẩn, mà sự chính trực chính là vũ khí 
lợi hại nhất. 
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Khía cạnh tiếp theo là các mối quan hệ. Một trong những 
hiện trạng nhức nhối bây giờ chính là tỷ lệ án hôn nhân gia đình 
thời gian gần đây có xu hướng ngày càng gia tăng, độ tuổi của 
đương sự gửi đơn ly hôn ngày càng trẻ. Một lý do chính khiến 
những mối quan hệ đổ vỡ chính là thiếu sự chính trực trong lối 
sống và thiếu kỹ năng giải quyết những vấn đề. Theo cá nhân 
tôi, chia tay hay ly hôn không phải là một giải pháp. Bạn hãy 
nghĩ thử xem, một người bệnh nặng đến bệnh viện, bác sĩ sẽ tìm 
mọi cách chữa trị cho anh ta, nếu không được thì hậu quả là anh 
sẽ chết. Cái chết chính là hậu quả chứ không phải là một 
phương cách chữa trị. Chẳng có vị bác sĩ nào nói: “tôi có cách 
trị cho anh rồi, anh đi chết đi”. Sự chia tay hay ly hôn trong mối 
quan hệ nó là hậu quả của vấn đề, chứ không phải là một giải 
pháp. Nếu bạn còn nghĩ rằng chia tay hay ly hôn là một sự lựa 
chọn, không sớm thì muộn bạn sẽ sử dụng quyền lựa chọn đó 
mà thôi.  

Tôi có đứa em vừa đi học nước ngoài, anh này khôi ngô tuấn tú, 
thông minh nhanh nhẹn và cơ bắp cuồn cuộn. Anh là mẫu người 
lý tưởng cho rất nhiều bạn nữ hiện đại. Hôm trước khi anh đi 
học, có một bạn nữ hỏi anh rằng: “Anh, khi anh qua đó anh nhớ 
nhất điều gì?”, em hỏi chắc là mong muốn anh trả lời rằng “anh 
nhớ em chứ nhớ ai nữa”. Nhưng không, câu trả lời của anh tuy 
như “gội gáo nước lạnh” vào bạn, nhưng bạn vẫn cảm nhận 
được sự tươi mát trong cái làn nước đó. Anh nói: “Anh nhớ nhất 
là lý do tại sao anh qua bên đó học.” Anh luôn là người có ý chí 
cầu tiến, mọi việc anh làm đều luôn nghĩ đến lý do tại sao anh 
lại bắt đầu. Có bao nhiêu cặp quen nhau, khi vấn đề phát sinh, 
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khi mâu thuẫn tràn tới đều nhớ đến “tại sao mình lại bắt đầu?”, 
“tại sao mình lại chọn yêu em ấy hay anh ấy”. Hôm trước tôi có 
ngồi nói chuyện trong nhóm gặp thứ tư hàng tuần, tôi hỏi “nếu 
người em yêu, em cảm thấy không hợp, em sẽ làm gì?”, có một 
bạn trả lời rằng “em sẽ chia tay, vì mỗi người đều có giới hạn 
của mình”. Tôi hỏi em rằng: “vậy chứ sau này em quen một 
người khác, em có chắc rằng họ sẽ không chạm tới cái giới hạn 
chịu đựng của em?”. Bạn chỉ cười, và chúng tôi lại tiếp tục nói 
đến cái chủ đề tình yêu đôi lứa. Nếu bạn yêu thích quan điểm 
của tôi, thì xin hãy đón đọc một cuốn sách tiếo theo tôi sẽ viết 
có tựa đề là “Yêu. Đúng. Đã”. 

Làm thế nào mang sự chính trực đến trong mối quan hệ của 
mình? Đầu tiên là đừng nói dối nhau. Những bí mật và những 
lời nói dối chính là thứ giết chết những mối quan hệ. Không cần 
biết bạn có cẩn thận thế nào, sớm muộn gì thì “kim trong bọc 
cũng lòi ra” mà thôi. Chỉ cần người ấy phát hiện bạn nói dối 
một lần, thì những sự thật trước đó mặc nhiên trở thành những 
điều đáng nghi vấn. Nhiều khi bạn nói dối, đối phương biết 
được sẽ rất đau lòng, không phải đau lòng vì biết bạn gạt họ, mà 
đau lòng vì từ đây trở về sau, họ sẽ không thể tin bạn được nữa. 
Tôi xin nhắc lại, con người không hoàn hảo, nhưng chúng ta có 
thể chọn cách sống hướng đến điều đúng đắn và tốt đẹp. Khi 
“làm điều đúng đắn chứ không phải điều dễ dàng” là giá trị 
sống của bạn, bạn sẽ học được cách truyền tải sự thật, dù nó có 
khó chấp nhận đến thế nào đi nữa.  
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Tình yêu chúng ta dành cho nhau không phải cảm xúc, vì nếu 
như thế nó sẽ tạm bợ. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 13 
câu 4 đến câu 8. “Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu 
thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không 
kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng 
giận, không ghi nhớ việc ác, không vui về việc bất chính nhưng 
chung vui trong sự thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin 
tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu 
thương không bao giờ chấm dứt,…” Tình yêu thương là chung 
vui trong sự thật, tình yêu thương là dung thứ và tin tưởng mọi 
sự. Tình yêu thương là một cam kết để đồng hành với một ai đó 
trọn đường đời của mình. Sau này ai mà có nói yêu bạn, thì hãy 
đưa cái định nghĩa về tình yêu mà Chúa nói trong kinh thánh 
cho họ xem. Kiểu như làm khảo sát vậy, nếu anh làm được cái 
nào thì đánh dấu vào. Tôi đảm bảo với bạn, sẽ chẳng còn lại 
mấy người. Nhưng đó luôn là những ứng viên chất lượng nhất. 

Sự chính trực trong mối quan hệ còn thể hiện ở chỗ “nói được 
làm được, lời nói luôn đi cùng với hành động”. Bạn nói đến 
buổi hẹn lúc 6 giờ tối thì hãy đến đó đúng giờ, bạn nói không 
hút thuốc nữa thì hãy bỏ thuốc, bạn nói không nhắn tin sau 10 
giờ đêm thì hãy tắt điện thoại sau 10 giờ, bạn nói không uống 
bia rượu nữa thì hãy dừng lại ngay lập tức. Tất cả những gì bạn 
hứa với đối phương, hãy thực hiện nó. Trì hoãn cũng được xem 
như là thất bại trong việc giữ lời hứa, vì trong cuộc sống quan 
trọng nhất vẫn là đúng người, đúng chỗ và “đúng thời điểm”. 
Mọi thứ luôn có những thời điểm tốt nhất, nếu bạn trì hoãn có 
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thể bạn sẽ không gặt hái được thành quả như mong đợi, thậm 
chí còn ngược lại nữa. Có người nói với tôi điều này: 

Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là 
làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm rồi 
mới nói. Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc không 
nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai? Xin thưa Trung Quốc 
sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam nói một đằng làm một nẻo… 

Tuy đây chỉ là một câu chuyện vui, nhưng là một sự nhắc nhở 
thú vị cho bạn và tôi trong việc giữ chữ tín trong các mối quan 
hệ của mình. 

Một khía cạnh nữa là vấn đề tài chính. Đây là một trong 
những mặt trận cam go nhất trong cuộc chiến bảo vệ sự chính 
trực. Tiền có một sức hút rất lạ lẫm, có nhiều tiền sẽ cho chúng 
ta một sự tự do “giả tạo”, nghĩa là mình có thể làm tất cả những 
gì mình muốn. Đó không phải là tự do, đó là phóng túng. Các 
nhà tâm lý học đã chứng minh, người có càng nhiều thì lại ham 
muốn càng nhiều. Thế nên mới có chuyện con trai tôi trong tủ 
có gần trăm chiếc xe mô hình đồ chơi, thế mà đi đâu thấy xe đồ 
chơi đẹp là lại đòi. Hôm bữa thấy con lấy xe đồ chơi của bạn 
không trả lại, giận quá nhưng nhớ đến cái điều đã chứng minh 
rằng càng có nhiều lại càng ham muốn nhiều, nên thôi không 
giận con nữa. Chuyển sang giận bản thân sao mà chiều con quá. 
Nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu và cảm thông cho tôi, tôi 
cũng như các bạn, cũng là một người bình thường, không phải 
thánh nhân. Tôi viết về sự chính trực vì tôi muốn mời gọi nhiều 
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người hơn nữa qua cùng chiến tuyến với mình. Trong cuộc sống 
không phải tất cả sự nhìn nhận và quyết định của mình đều 
đúng, và phước làm sao khi chúng ta luôn có những người xung 
quanh yêu mến, nâng đỡ mỗi khi vấp phạm.  

Để bắt đầu sự chính trực trong khía cạnh tài chính này, trước hết 
bạn phải hiểu tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Cho nên đừng có 
suy nghĩ không cần trả giá mà cũng đạt được. Sự chính trực 
trong tài chính tuy khó nhưng rõ ràng hơn nhiều so với các khía 
cạnh khác. Tài chính là nói về những con số, một là một và hai 
là hai. Khi bạn vào làm việc cho một công ty nào đó, hãy rõ 
ràng về vấn đề tiền bạc. Nếu chính sách công ty không cho 
hưởng tiền hoa hồng, thì tốt hơn bạn đừng lấy. Khi bạn đi mua 
hàng, nếu có cơ hội “kiếm thêm ngoài luồng” thì cũng đừng 
chọn phương cách này. Nếu có một bộ phận các nhân viên công 
vụ biến chất đề nghị bạn chung chi để giảm bớt mức độ đóng 
phạt thì cũng đừng đánh mất mình vào việc đó. Chọn sống 
chính trực không dễ, có đôi khi đau đớn lắm, nhưng nỗi đau rồi 
sẽ qua. Giống như mình dẫn con đi chích ngừa vậy, con đau con 
khóc, nhưng mình biết cái nỗi đau đó là tốt cho con trong tương 
lai. Bạn có thể phải trả giá cho việc sống đời chính trực ngay 
lúc này, nhưng cái phần thưởng sau đó bạn có được nó sẽ rất là 
viên mãn. 

Tôi được dạy là chia khoản thu nhập của mình ra làm bốn phần: 
- Phần cho đi: Đây là phần bạn không dùng cho bản thân. Nếu 

là một người tin Chúa thì đây cũng được gọi là phần Dâng 
Hiến (10%) và ban phước (Tithe & offerings). 
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- Phần tiết kiệm: Hãy tiết kiệm ít nhất 20% số tiền thu nhập 
của bạn. 

- Phần tiêu xài: Sau khi bạn đã ưu tiên phần cho đi và tiết 
kiệm, thì phần còn lại chính là dùng để tiêu xài cho các nhu 
cầu thường ngày. (50 - 60%). 

- Phần đầu tư: Bạn có thể chọn trích ra khoản tiền nhỏ để đầu 
tư hay không, thông thường thì sẽ là 10-20% thu nhập của 
bạn.  

Tôi đang cố gắng làm theo những sự chỉ dẫn ấy. Lúc đầu 
chuyện gì cũng khó, nhưng làm riết bạn sẽ thành thục mà thôi. 
Quan trọng hơn hết mình phải khó với chính mình, vì nếu mình 
dễ dãi quá với bản thân, sớm muộn gì cũng hối tiếc. 

Một khía cạnh cuối cùng là thời gian. Trong tiếng anh có câu 
“Life management is time management”, nghĩa là “quản trị 
cuộc sống chính là việc quản trị thời gian”. Có bao giờ bạn thấy 
mình không có đủ thời gian để làm mọi việc, hay là ngược lại, 
tại sao mình lại có quá nhiều thời gian rãnh rỗi? 

Xã hội hiện tại có rất nhiều “kẻ cắp thời gian”, ví dụ như bạn 
đến một văn phòng nào đó, thấy ghi giờ mở cửa làm việc từ 
07:30, đóng cửa lúc 17:30, nhưng tới đó thấy 08:00 rồi mà chưa 
có người làm việc. Hay lúc 04:00 chiều tới thì nói không nhận 
khách nữa. Những nhân viên của trung tâm đó chính là những 
người đánh cắp thời gian, họ được thuê làm việc tám giờ mỗi 
ngày, nhưng thực chất chỉ làm gần phân nửa thời gian mà thôi. 
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Vậy còn phân nửa thời gian còn lại họ làm gì? Họ ngồi bàn luận 
về làm sao đừng lãng phí thời gian nữa. 

Trước đây tôi có thuê một chị qua dọn dẹp văn phòng cho sạch 
sẽ, tôi trả chị 50.000 một giờ, mỗi tuần qua một ngày. Vì tính 
theo giờ nên tôi thấy chị làm việc rất là … lâu. Có hôm tôi để ý 
thấy chị đến lúc mười hai giờ trưa, chị nói qua làm sớm vì chiều 
cần về sớm. Văn phòng tôi có một trệt và hai lầu, chị cứ thế mà 
dọn từ trên tầng ba xuống. Tôi thấy tầm hơn hai giờ chiều, chị 
đã dọn cái bếp ở tầng trệt, nên nghĩ chắc cũng xong rồi. Lát sau 
tôi xuống thấy chị ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó, lúc đó 
gần ba giờ chiều vẫn chưa xong. Một lát sau tôi xuống lần nữa, 
vẫn thấy chị nói chuyện điện thoại, vì quen biết nên tôi cũng 
ngại hỏi. Mấy ngày sau hỏi bé kế toán là đã trả bao nhiêu tiền 
cho chị hôm đó, em nói là hết hai trăm ngàn cho bốn tiếng làm 
việc. 

Có lẽ rất nhiều bạn sẽ cho rằng chị giúp việc này đã không 
chính trực trong công việc, dùng thời gian công cho việc tư. 
Nhưng chúng ta hãy thử hỏi chính mình, chúng ta có phạm phải 
một điều tương tự? Thống kê cho thấy năng suất làm việc của 
người Việt Nam thường thấp hơn rất nhiều với các nước trong 
khu vực, vì chúng ta còn có suy nghĩ là “làm hết giờ, chứ không 
phải hết việc” hay “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Nhưng tôi tin 
thế hệ trẻ ngày nay và tương lai sẽ có sự thay đổi tốt hơn khi họ 
biết bắt đầu đặt giá trị của sự chính trực trong việc quản lý thời 
gian của mình. 
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Đến đây cũng là lúc tôi nói lời cảm ơn chân thành với các bạn 
độc giả đã đồng hành cùng tôi trong suốt bảy ngày qua. Tôi 
cũng không biết bằng cách nào bạn biết đến quyển sách này, có 
thể do bạn tình cờ mua lấy, ai đó tặng bạn hay do được người 
khác giới thiệu, nhưng dù là cách nào đi nữa thì việc bạn đọc 
quyển sách cũng là một sự sắp đặt của Chúa. Tôi tin Chúa mang 
bạn đến trong đời sống của tôi. Tôi muốn được làm quen và có 
mối quan hệ với bạn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không như những 
nhân vật trong bài thơ của Bùi Minh Quốc: 

Có khi nào trên đường đời tấp nập 
Ta vô tình khẽ (đi) lướt qua nhau 
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất 
Một tâm hồn ta chờ đợi từ lâu. 

Hãy email và chia sẽ cho tôi về những cuộc chiến cho sự chính 
trực trong cuộc sống của bạn. Bây giờ chắc chúng ta đã cùng 
chiến tuyến rồi, đúng không? Hãy cùng giúp nhau sống đời 
chính trực, không cho ai khác, mà cho chính bản thân và gia 
đình của mình. Tôi cầu Chúa ban phước cho bạn và gia đình 
nhiều hơn nữa. Hãy email cho tôi: jackie.vmn@gmail.com. 
Mong chờ tin của bạn. 

TP. Hồ Chí Minh, 14 tháng 2 năm 2017. 

Nếu bạn nghĩ nhiều người trẻ cũng cần đọc Sống Tốt Thôi Chưa 
Đủ thì hãy share link sách trên Newsfeed của bạn với hashtag 
#songtotthoichuadu nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.
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