PHẦN 1

Bạn chỉ có vẻ như rất cố gắng mà thôi
Trông bề ngoài ngày nào cũng thức khuya, nhưng lại
chỉ cầm điện thoại like dạo;
Trông bề ngoài đi học thật sớm, nhưng trong giảng
đường lại chỉ ngủ bù giấc đêm hôm qua;
Trông bề ngoài ngồi cả ngày trong thư viện, nhưng
thực ra chỉ bần thần suốt cả một ngày;
Trông bề ngoài là đến phòng tập gym, nhưng chỉ để bắt
chuyện với mấy anh đẹp trai, mấy nàng xinh gái.

Chỉ nhìn thấy những đẹp đẽ vẻ vang,
không thấy được nỗi đắng cay khổ sở
1.
Khoảnh kh c tàu h a lăn bánh, tôi chợt thấy ông ch
mặc u phục đi giày da bên cạnh mình r i lệ. ng lấy
điện thoại di động ra chụp lại cảnh bên ngoài cửa sổ
khoang tàu, phong cảnh quê hư ng ấy, khi tàu chạy,
ông s khó l ng thấy lại được nữa. ng ng i khoang
hạng nhất, nhìn cách ăn mặc, h n phải là một ngư i
thành đạt trong m t mọi ngư i, đôi giày da sáng bóng,
chiếc cặp táp hàng hiệu đã chứng minh đ a v và thân
phận của ông.
Vậy ông khóc cái gì, tại sao phải r i nước m t
hải chăng ông không muốn xa gia đình, hay là có câu
chuyện gì đó khó quên
Trên đư ng, tôi là ngư i m l i trước, câu chuyện
càng nói lại càng high.
ng là giám đốc của công ty ngoại thư ng, mư i
năm trước đã đến B c Kinh làm thuê, trước khi đến B c
Kinh ông mới lấy vợ, v a kết hôn xong đã r i nhà lên B c
Kinh làm ăn, vợ sinh con ông c ng không bên cạnh, vì
l c ấy đang có một vụ làm ăn rất quan trọng.
i đó ông c n tr , chỉ biết h ng hục làm việc mà
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không hi u t m quan trọng của gia đình, l c vợ c n
mình nhất ông lại không bên cạnh bà, ngư i vợ b băng
huyết, không giữ được đứa bé, chuyện ấy tr thành niềm
ân hận suốt đ i của ông.
ng nói
i công việc đã tạm ổn r i, đón vợ lên
B c Kinh, nhưng bà ấy không quen, được hai tu n thì
b về nhà. Ch muốn về quê nhiều h n đ
bên ngư i
nhà, nhưng lại bận rộn công việc, l n nào đi c ng thấy
lưu luyến. Có l qua năm nay s đ h n.
ng nói tiếng phổ thông, không nặng giọng đ a
phư ng, không nghe ra được là ngư i v ng nào, ông
làm việc khu vực Thư ng mại uốc tế ph n hoa nhất
B c Kinh, san sát nhà cao t ng, xe cộ đông đ c, ngư i
qua k lại vô c ng náo nhiệt.
M i l n ông ra ngoài đều có tài xế, về nhà có ngư i
gi p việc, ch ng phải lo ăn lo mặc, nhưng l c nào c ng
nhớ nhung ngư i vợ n i xa mà ch ng làm gì được.
Trước l c xuống tàu, ông bảo với tôi Thượng ong
này, thực ra ch v n muốn về nhà, bên ngoài d xa
hoa hào nhoáng đến mấy, c ng chỉ là bề ngoài mà thôi,
có những n i đ ng cay không ai thấy, chỉ có ngư i nhà
mới hi u được.
c ông nói câu này, trong l ng tôi rất chua xót,
chợt nhớ đến một câu t ng đọc được h i mấy năm trước
Thứ ta thấy được chỉ là đ p đ v vang, thứ ta không
thấy được, toàn là đ ng cay khổ s .
Nhưng, những đ ng cay khổ s ấy lại chỉ có những
ngư i thân thiết nhất mới thấy được, hoặc b chôn v i
trong l ng mình, không ai biết, giống như ngọn nến, tim
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đang cháy, nhưng lại chiếu sáng xung quanh, sư i ấm
những ngư i bên cạnh.

2.
ạo g n đây, tôi cực k khó ch u khi ngư i khác nói
Thằng đấy số may mới có được thành công hôm nay
mà thôi.
ặc biệt, càng khó ch u h n khi họ b i thêm
một câu, Tôi mà may như thế...
Ch ng có vận may nào trên tr i r i xuống cả,
cái gọi là số may, ch ng qua là vì họ l c nào c ng s n
sàng chuẩn b , những l c đ ng cay khổ s , những ngày
tháng đau đớn, không phải là họ không trải qua, mà là
bạn không biết đấy.
ã không biết, thì ngậm miệng lại, tôn trọng cố
g ng âm th m của những ngư i đó đi.
Năm 200 , tôi quen với anh C , l c đấy anh v n
c n làm nhân viên tư vấn một trung tâm tiếng nh,
lư ng tháng trả tiền nhà xong chỉ tạm đủ ăn, không có
nổi bạn gái, thậm chí c n không dám đi tụ tập với bạn
b , m i l n tụ tập ăn uống đều phải h i r xem có ai m i
hay không.
Những năm đó, ch ng tôi B c Kinh đ đ n cho
nhau, tôi nhìn anh ấy tiến bộ t ng ch t t ng ch t một,
vì một đ n hàng mà đến tận nhà khách hàng giữa tr i
tuyết lớn, vì một dự án mà họp đến tận sáng hôm sau,
vì một khóa học mà phải đi công tác một v ng rất
xa.
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Mấy năm sau, anh được điều chuy n đến Thượng
ải, kế đó, lại được thăng chức tới àng Châu, tr thành
hiệu trư ng một phân hiệu.
Năm ngoái, tôi đi k sách, đến đ n v của anh C
đ chà đạp .
c mới đến ph ng làm việc của anh, t đằng xa đã
nghe thấy anh C đang lớn tiếng nói về kế hoạch năm
nay, tôi th m nhủ Cái tính h ng hổ ấy v n ch ng thay
đổi gì cả.
ọp xong, các nhân viên đi ngang qua tôi, một
ngư i thì thào nói
iám đốc C l c nghiêm t c trông
oách thật đấy.
Một nhân viên khác t v bất mãn
n may thôi,
tôi mà số đ như anh ta, gi c ng là hiệu trư ng r i...
Tôi liếc nhìn ngư i nhân viên đó, mỉm cư i, l c đ u.
Tối hôm đó, anh C và tôi ôn chuyện c , nh c lại
th i hai bàn tay tr ng ngày xưa, nh c đến niềm hy vọng
trong những th i kh c gian nan, anh nói một câu, đến
nay tôi v n không th nào quên được
ống qu không
đáng th n, quan trọng là hiện tại qu , là đ sau này có
th đứng lên mạnh m h n.
uả vậy, tất cả những việc mình bất đ c d phải
làm hiện gi , tất cả những ngày tháng khó nhọc mà gi
mình phải trải qua, đều là đ sau này có th t a sáng
giữa đám đông. Ngư i ta s chỉ nhìn thấy những tia
sáng ấy, chứ đâu thấy được những vết thư ng bạn phải
ch u đựng trong quá khứ.
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3.
Tôi t ng có bài viết Bạn phải sinh tồn được, mới có thể nói
về cuộc sống và giấc mơ.
c mới b t đ u, đ ng m tư ng hão huyền xây
lâu đài giữa không trung, b i l mọi giấc m không có
c s kinh tế, đều có v vi n vông, trước hết hãy b t tay
vào làm đi đã.
Ch ng ta bao gi c ng d dàng nhìn thấy những
ngư i đã đi được rất xa, nhưng lại không thấy sự chuẩn
b phía sau của họ, đằng sau m i chuyến du l ch nói đi là
đi luôn ấy, là một khoản tiền nói r t là r t ra luôn.
Ch ng ta bao gi c ng d dàng thấy những doanh
nhân nọ kia tiêu tiền như nước, nhưng lại không thấy
được họ c ng t ng đạp xe đạp giữa đêm những thành
phố lớn, chạy đi giao t ng đ n hàng một.
Ch ng ta bao gi c ng d dàng b ánh sáng thu h t,
nhưng lại không biết những ngư i vinh hi n ấy đã phải
khu u gối bao nhiêu l n.
Những tháng ngày đen đủi ấy của họ, ch ng ta
không bao gi trông thấy được, nhưng không có ngh a
là họ không trải qua, không có ngh a là họ không nhìn
r .
Vì vậy ch ng ta không c n phải th m muốn hay
đố k những ngư i đang t a sáng, lại càng không c n
phải bu n r u tự trách, đó ch ng qua chỉ là những giai
đoạn khác nhau trong đ i mà thôi, tất cả r i s qua đi,
s tốt lên, chỉ c n bạn v n tin tư ng và cố g ng, tin rằng
cuộc sống có th thay đổi nh đôi bàn tay mình.
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Thứ không đốn ngã nổi bạn, s chỉ khiến bạn tr
nên mạnh m h n.

Bỏ qua những lời phê phán vô dụng
1.
Tôi bước đi trên đư ng phố ài B c đ n hoa rực r ,
ngang qua trung tâm mua s m cao ốc 101, ngoài cửa
có một đôi tình nhân đang cãi nhau, nói chính xác h n
là ngư i con trai đang m ng cô gái Tại em đấy, cứ mua
cho l m vào, tr mất chuyến tàu điện ng m cuối c ng
r i thấy chưa
Cô gái ấm ức nói
in l i mà, tại em không tìm
thấy ví đâu cả.
Ngư i con trai tiếp tục m ng
m ch ng có khái
niệm th i gian gì cả, ngày nào c ng lãng phí th i gian,
mua s m vào là quên hết tất cả, l n trước em c ng thế,
tháng trước em c ng vậy, rốt cuộc em muốn thế nào
i nữa, em không cất gọn ví tiền đi được à Cứ đ lung
tung, thứ gì c ng đ b a bãi, mất r i đ ng không, em
xem lại l n trước đi...
Cô gái lại tiếp tục xin l i.
nh chàng kia v n không b qua, bới móc những
chuyện trước đây ra m ng m .
Cuối c ng, cô gái c ng nổi cáu, quát lên một câu
nh có phải đàn ông không vậy
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Bọn họ tiếp tục cãi vã, mặc cho bên đư ng có rất
nhiều taxi trống chạy qua, cô gái tiếp tục giải thích, anh
chàng kia thì cật lực m ng m . Tôi đ t tay vào t i, nhìn
cảnh tượng khôi hài ấy tiếp di n, đột nhiên th m ngh
Muộn thế này r i, việc c n kíp trước m t là b t một chiếc
xe đi về, hoặc báo cảnh sát đ tìm ví tiền, bới móc lại
những chuyện đã qua, m ng nhiếc trách móc ngư i bên
cạnh mình, có tác dụng gì chứ
áng tiếc, rất nhiều ngư i trong ch ng ta không
hi u rằng những l i phê phán vô tác dụng này thực ra
cực k có hại.
K thực c ng d hi u, vào những l c thế này, trách
móc ngư i bên cạnh mình là điều d dàng nhất.
Những câu chuyện tư ng tự xảy ra với các cặp đôi,
c ng xảy ra trong rất nhiều gia đình và công ty.
Một đứa bé c m bài ki m tra đi m t trư ng về
nhà, đưa cho bố xem, ông bố liền buông đ a bát, tay
đấm chân đạp, bà m thì gi cao cây roi, đứa bé b đánh
cho b m tím cả mặt m i. Bạn ngh rằng l n sau đứa bé
ấy có được đi m cao nổi không
Không th . ứa bé s giấu bài ki m tra đi không
đưa cho bố m xem.
Một nhân viên cấp dưới xuất s c nhưng vì một l n
s suất mà làm mếch l ng khách hàng, khiến vụ làm
ăn đi tong, về đến công ty liền b cấp trên m ng như tát
nước vào mặt, làm nhục, nhiếc móc trước mặt tất cả mọi
ngư i. Thế nhưng, làm như vậy thì khách hàng kia có
quay lại không
Không hề, ch ng những khách hàng không quay
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lại, mà công ty c n tổn thất một nhân viên ưu t , thêm
một đối thủ cạnh tranh.
Bạn thấy đấy, những l i phê bình vô tác dụng s
d n đến cảm x c tiêu cực lan tràn, tiếp sau đó, là một
v ng tu n hoàn ác tính, cảm giác bức bối khó ch u cứ
ngập đ y, ch ng chất lên.
Vậy thì, thế nào mới là phê bình có hiệu quả

2.
Thực ra, trong rất nhiều trư ng hợp, ch ng ta phê bình
ngư i khác đều k m theo cảm x c.
phê bình ngư i
khác k m theo cảm x c, thì khó l ng chỉ nh m vào sự
việc mà không nh m vào con ngư i.
B i l , con ngư i có th cảm nhận được cảm x c,
c n sự việc thì không.
hê bình có hiệu quả là trước khi trách móc phải
ngh xem phê bình như thế, liệu có gi p ích gì cho kết
quả hay không
Ví dụ như cặp tình nhân kia, nếu trước khi nổi cáu,
ngư i con trai có th ngh Mình nổi cáu lên thì có tìm
được ví tiền hay không, có th khiến th i gian quay ngược
đ lên tàu điện ng m hay không Nếu đáp án là không,
thì c n mau chóng tìm ra phư ng án giải quyết khác.
Nóng nảy quá đà, ch c ch n s khiến cả hai bên
càng thêm khó ch u, cô gái b nhiếc m ng, tâm trạng lại
càng tệ h n, tự nhiên c ng s nổi đóa lên.
Buổi đêm cô không ngủ ngon, hôm sau đi làm tâm
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trạng không tốt, làm việc s suất, tiếp tục b cấp trên
m ng, v ng tu n hoàn ác tính cứ lặp đi lặp lại, khiến
chuyện này lại sinh ra chuyện khác.
Có ngư i nói, ai bảo m ng cô gái ấy không có tác
dụng gì, m ng cô ta là đ cô ta nhớ k sau này đ ng như
thế nữa
Thật tức cư i, mất ví tiền và l tàu điện ng m đã đủ
khiến cô gái ấy nhớ k r i, công khai m ng chửi phụ nữ
chỉ khiến ngư i qua đư ng cảm thấy ngư i đàn ông ấy
gi i đổ l i, không có trách nhiệm mà thôi.
Nhưng nếu anh chàng kia không nhiếc m ng cô
gái, mà lựa chọn cách an ủi mất tiền r i thì thôi, ch ng
ta đi tìm, không tìm được thì anh b cho em, chuyện gì
c ng giải quyết được l tàu điện ng m thì thôi, l n sau
ch ng ta phải đ
th i gian, l n này b t t c xi về nhà
đi vậy, v a khéo lâu r i bọn mình không đi t c xi, phải
không C ng lâu l m r i bọn mình không ng m cảnh
ài B c về đêm r i nhỉ
Nếu thế, kết quả liệu có tốt h n không
i cả đứa bé b đi m thấp kia nữa, có đứa tr nào
muốn b đi m thấp, làm mọi ngư i mất vui đâu
Nó đưa bài ki m tra cho bố m xem, là vì muốn bố
m gi p nó c ng giải quyết vấn đề, l n sau làm thế nào
đ được đi m cao, chứ không phải đ nghe bố m m ng
m , b bố m đánh đ n.
ánh đập chửi m ng có th thay đổi đi m số đã
chấm ư Có th cải thiện đi m số sau này không
Cha m thông minh, nhất đ nh s hi u được, roi vọt
không th dạy ra con cái có hiếu, m ng nhiếc không th
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dạy ra thiên tài, chỉ có cổ v , khen ngợi và yêu thư ng
mới gi p một đứa tr trư ng thành kh e mạnh.
Có ngư i nói, đi m ki m tra thấp như vậy, lại c n
muốn tôi phải khen ngợi à
Thế nhưng, con tr b đi m kém, l nào bố m
không có trách nhiệm
Cái ki u đánh m ng vô ích này chỉ giải quyết được
nhu c u tr t giận, c n khiến đứa tr có cảm giác bố m
không yêu nó, chỉ yêu đi m số mà thôi.
ại nói về ngư i nhân viên làm mất khách hàng kia,
công ty nào c ng gặp phải những vấn đề giống nhau,
s suất thư ng xuyên xảy ra, nhân viên xuất s c c nào
c ng s có l c m c sai l m, huống h , mếch l ng khách
hàng c ng chưa ch c đã là vấn đề của nhân viên.
Khi nhân viên làm mất khách, một lãnh đạo bình
thư ng không nên lập tức trách m ng, mà c n phải suy
ng m hai việc 1, Vì sao lại đ mất khách 2, Có th cứu
vãn hay không.
hân tích được sao lại mất khách, là đ l n sau
không b mất nữa, nếu có th cứu vãn, thì hãy dốc sức
mà cứu vãn.
Trách m ng nhân viên khiến nhân viên có cảm giác
lãnh đạo chỉ quan tâm đến lợi nhuận, chỉ ngh đến ngư i
ngoài không lo cho nhân viên, là hạng lãnh đạo chỉ biết
m ng chửi hết l n này đến l n khác đ chứng minh sự
kém c i của mình.
ây mới là điều đại k .
Có ngư i nói, nhưng tôi không kiềm chế được cảm
x c của mình, cứ muốn m ng thì phải làm sao
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Thực ra, nhiều l c, trước khi phê phán ai, bản thân
hãy tìm một góc không ngư i, nh m m t hít sâu một h i
cho bình t nh, cách này thực sự rất có hiệu quả.

3.
Năng lượng tiêu cực đánh vào sự bất công trên thế giới
này, c n năng lượng tích cực thì đưa ra phư ng án giải
quyết sau khi đánh vào sự bất công ấy.
Chỉ khác nhau một ch t, mà đã tr thành khác biệt
về mặt bản chất.
Tôi k một câu chuyện nữa
Trong bữa ăn, tôi nói chuyện với một v MC nổi
tiếng, anh ta chửi kh p lượt t lãnh đạo ài oan cho
đến ngư i bán hàng rong lề đư ng, càng m ng chửi càng
hứng kh i, những ngư i xung quanh không ai dám làm
mếch l ng, cứ nhìn anh ta chửi đổng, có m i tôi h i một
câu Thế anh có phư ng án giải quyết không
nh ta ngẩn ra giây lát, không nói gì.
Tôi nói tiếp Có l anh không v trí đó, nói không
ch ng những ngư i đó c ng có n i khổ và logic của
riêng họ.
nh ta mặc kệ tôi, tiếp tục chửi m ng.
au bữa c m, một ngư i bạn khác thì thào với tôi
Nghe tay đấy chửi bới lâu như vậy, câu nói hôm nay
của anh rốt cuộc c ng khiến tôi tìm được gốc r căn bệnh
của anh ta r i.
Tôi h i
ốc r căn bệnh gì
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Ngư i bạn kia đáp
hê phán ngư i khác d nhiên
là rất đ n giản, bới móc sai l m của ngư i khác d nhiên
c ng rất d dàng, có điều, việc phê phán vốn là đ đưa
ra phư ng pháp giải quyết, khiến thế giới này tr nên tốt
đ p h n, nếu chỉ phê phán cho sướng miệng hoặc nhằm
làm nổi bật tư tư ng bản thân thì thật là đáng ghét.
Tôi gật đ u.
ạo g n đây, trên mạng có rất nhiều ngư i bình
luận, phê phán một số sự việc nào đó rất hăng, thậm chí
c n tấn công cả nhân thân, công kích bậy bạ, ng i trước
bàn phím th hiện kiến của mình, nhưng những l i
phê phán, bình luận này đều không đưa ra một phư ng
án giải quyết nào cả, chỉ là đ giải t a cảm x c, khiến
cho thế giới mạng tr nên m m t chướng khí, suốt ngày
đem đạo đức ra phán xét ngư i khác.
Những l i phê bình này, ch ng những không khiến
thế giới tốt đ p h n, mà c n làm cho nó xấu đi.
ược ít mà mất nhiều.
Vì vậy
Những l i phê bình không nhằm mục đích thay
đổi kết quả, là phê bình vô tác dụng.
Những l i trách móc mà không đưa ra phư ng án
giải quyết, tức là trách móc vô ngh a.
B đi những phê bình trách móc không có tác
dụng ấy, c ng là một phư ng thức đ lan truyền năng
lượng tích cực đó các bạn.

