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HỌC ĐỂ NÓI THẬT!
Tôi đọc sách của Dale Carnegie từ lúc lên sáu tuổi. Trong tủ sách giá trị của ông, quyển
Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống, nguyên tác How To Stop Worrying and Start Living đã
được Nguyễn Hiến Lê dịch in đậm nét trong trí nhớ của tôi. Tất cả mọi điều trong cuốn
sách này đã theo suốt cuộc đời của tôi.
Sau này, tôi đi học nhiều lớp của Dale Carnegie đã được dậy bởi chính những học trò của ông.
Nguyên tắc chính giảng dậy của lớp này thật đơn giản là hãy sống tích cực và giảm những điều
tiêu cực. Luôn luôn sẵn sàng để đón nhận mọi thay đổi.
Học trò trong lớp bao gồm nhiều giới trong xã hội. Khi tham dự lớp này tôi có cơ hội được
chuyện trò với nhiều người có địa vị và giàu có bên cạnh những người thật giản dị và tầm
thường. Mỗi lớp có mười học trò với một Giảng Viên chính và một Giảng Viên phụ.
Bắt đầu lớp học bao giờ cũng là phần mọi người bắt tay chào hỏi nhau. Kế đến Giảng Viên
chính và phụ mở đầu bài học bằng những câu chuyện có thật của chính họ hay của các nhân
vật nổi tiếng đương thời.
Họ dậy cho tôi làm sao có thể đề cặp đến một vấn đề thât xúc tích mà chỉ ngắn gọn trong vòng
năm phút. Chỉ với năm phút của câu chuyện mà mình phải truyền đạt được tư tưởng và tình
cảm cho người đối diện. Họ chỉ cho mình khi đối thoại ánh mắt của mình phải luôn nhìn thẳng
vào mắt người đối diện và phải bộc lộ được tấm lòng chân thành của mình. Chân tay, thân
thể...phải cử động ra sao? Lúc vui, khi buồn giọng nói phải như thế nào...?
Kế đến là phần thực tập. Mỗi nhóm hai người và sẽ trao đổi về đề tài đang học. Mỗi người được
năm phút để trình bày. Người này nói thì người kia phải nhận xét. Sau khi cả hai đã hoàn tất
trong vòng mười phút thì người này phải đưa ra nhận xét của mình cho người kia và ngược lại.
Tiếp theo là phần kể chuyện riêng của mỗi cá nhân. Mỗi học trò có năm phút lên đứng trước
đám đông và kể câu chuyện của mình có liên quan đến bài học. Nguyên tắc chính là câu
chuyện đã xẩy ra ở đâu, như thế nào, và bạn đã làm gì?
Thật khó tưởng tượng là người đang đứng kể chuyện riêng của mình có lúc đã khóc nức nở và
cũng có lúc đã reo lên mừng rỡ khi hình ảnh và cuộc đời thật của họ được quay chậm lại. Nếu
không chứng kiến tận mắt thì làm sao có thể tin được một người nổi tiếng mà sao cuộc đời lại
lắm gian nan thế, một người có địa vị lẫy lừng mà sao cuộc đời có những uẩn khúc đến tràn lệ,
một người tầm thường mà sao lại có những suy nghĩ thật phi thường?
Đến lớp học của Dale Carnegie tôi mới nhận ra rằng trong cuộc sống hạnh phúc chính là lòng
chân thật.
Yêu ai thì nói, không yêu thì cứ trả lời không? Trong gia đình sự thật được tôn trọng nên tất cả
mọi người trong gia đình tin nhau và có thể sống chết cho nhau? Sự thật được đem vào xã hội
sẽ tạo nên tin tưởng và chính điều này làm cho xã hội phát triển không ngừng vì người ta tin
nhau.
Một xã hội mà sự tin tưởng là cốt lõi của cuộc sống thì chính quyền tự nhiên là của dân, vì dân,
và do dân mà thành.
Viết đến đây lòng tôi bỗng nhiên quặn thắt. Tôi bỗng ao ước sao quê hương Việt Nam của mình
có được một phần trăm của sự thật được tôn trọng. Chỉ một phần trăm của sự thật được lắng
nghe và duy trì sẽ khiến cho hơn chín mươi triệu người dân Việt Nam dễ thở hơn, và nếu thế,
cuộc đời sẽ xoá đi được biết bao nghiệt ngã? Chỉ một phần trăm của sự thật được tôn trọng thì
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các Anh Chị đấu tranh cho Dân Chủ giờ này không phải ở trong tù?
Đất nước Việt Nam đã trải qua biết bao đau thương. Sự thật là chết chóc, đổ nát, và nghèo đói.
Những người cộng sản đã lợi dụng lòng tin của người dân dưới chiêu bài là đánh Pháp, đuổi Mỹ
và vì "Không có gì quí hơn Độc Lập, Tự Do"? Họ vẽ ra một cái bánh thơm ngon để cho mọi
người dân thèm thuồng và đã xô đẩy hàng triệu triệu người của bao nhiêu thế hệ người Việt
Nam phải hy sinh xương máu cho một nền Độc Lập và Tự Do hoàn toàn chưa bao giờ có?
Những người cộng sản đã đánh Pháp và đuổi Mỹ để đưa đất nước vào làm nô lệ cho Tàu. Sự
thật là đảng CSVN đang bán nước cho Tàu và tước đoạt mọi quyền hạn của người dân bằng
đàn áp và sưu cao thuế nặng?
Sự thật rồi sẽ được phơi bầy? Nhưng cho đến bao giờ các bạn mới được quyền nói ra sự thật?
Hỏi là tức nhiên đã có câu trả lời là sống ở Việt Nam bạn không có quyền được nói ra sự thật?
Trong lớp học của Dale Carnegie tôi được học để nói sự thật từ con tim và ánh mắt của
mình. Chính sự thật đã mang hạnh phúc đến cho tôi. Sự thật dù có phủ phàng đến đâu
cũng đã đưa loài người đến gần được Chân, Thiện, Mỹ...!
Phải chăng giữa bạn và tôi mình đang yêu nhau thật trong cái thế giới Facebook này? Và,
ở đâu đó mình đã cho nhau những cái gì rất thật?
Tôi ao ước mình hứa sẽ sống thật với nhau!
Dan Hoàng,
Manila
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