Van hoa va Gia đinh # 2

Văn Hóa và Gia đình Việt Nam # 2

TUỔI TRẺ VÀ TƯƠNG LAI

Các bạn trẻ thân mến ! Đã bước sang năm thứ 33 rồi, người Việt chúng ta ở Hải ngoại, thế
hệ thứ hai, thứ ba với một lực lượng trẻ trung năng động, đang dần dần để tiếp tục cha ông trong
việc bảo tồn Văn hóa và phong tục, truyền thống của Tổ tiên để lại.

Nếu tiến trình hội nhập của người lớn tuổi càng chậm đi bao nhiêu, thì bước tiến của tuổi trẻ lại
càng nhanh chóng bấy nhiêu. Các bạn trẻ đã có cơ may thuận lợi để chuẩn bị cho một tương
lai cho mình và làm vinh danh cho dân tộc Việt nam. Ai cũng công nhận là tuổi trẻ phải cần đến
ba nguồn giáo dục chính là: Gia đình, Học đường và Xã hội.

1- Về Gia đình: Các bạn đã được sinh ra trong một Gia đình Việt Nam, với cha mẹ mang những
đức tính cần cù, nhận nại, chịu đựng và hy sinh gian khổ để lo cho con cái. Nhờ vậy các các
bạn được hun đúc trong một nền Văn hoá Dân tộc, rất tôn trọng đạo đức và ham học, nên các
bạn được cha mẹ lo cho một nền học vấn, nghề nghiệp rất chu đáo. Các bậc phụ huynh đã dồn
hết sức lực và của cải, để đầu tư tương lai cho con, mong cho con không những có chữ mà còn
có nghiã, để là một người con làm vẻ vang cho Gia đình, Xã hội và quê hương dân tộc nữa. Thật
vậy, nếp sống tôn tri trật tự, lễ giáo, đầm ấm, hiền hòa trong Gia đình là một đạo lý của dân tộc
và là nguồn hạnh phúc cho tương lai các bạn.

Cao dao Việt nam có câu: Công cha như núi Thái Sơn,
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Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy

ra.

Hay là:

Ơn cha nặng lắm ai ơi !

Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

Các bạn trẻ là niềm ản ủi lớn lao cho các bậc cha mẹ, lúc nào cũng mong mỏi cho con mình
trở thành những người hữu ích cho Gia đình và Xã hội. Lý do chính đáng nhất mà cha mẹ cho
con cái đi nước ngoài, là muốn cho con mình có một nền giáo dục khá tiến bộ và hoàn hảo. Mọi
người đều công nhận là nền giáo dục ở Hoa kỳ cũng như các nước tiên tiến khác là đều nâng
cao về kiến thức, khoa hoa kỹ thuật cho tương lai các bạn trẻ rất nhiều. Vì thế, các cha mẹ đã
ngày đêm làm ăn cực khổ, để giúp các bạn ăn học thành tài cho tới ngày hôm nay. Tất cả
những điều kiện trên là yếu tố cho các bạn thành người tài giỏi, thành công hay thất bại là do
các bạn, có biết dùng hết những phương tiện này hay không !

2- Về Học Đường: Học đường ỡ Hoa kỳ và hải ngoại luôn tôn trọng khoa học, kỹ thuật, quyền
làm người và tự do dân chủ, mà dễ quên đi nền đaọ đức văn hóa dân tộc. Vì thế, có nhiều bạn
trẻ đã tiến khá nhanh và thành công rực rỡ, nhưng cũng có các bạn lạm dụng tự do để sống
cuộc đời phóng túng, buông thả trong những cách hưởng thụ, làm băng hoại ý chí và tư tưỏng
của các bạn rất nhiều. Chắc các bạn còn ghê sợ khi thấy cảnh bạo hành, chết chóc do hai học
sinh đã mang súng ống vào trường học giết chết 12 bạn mình tại Trường Trung học Columbia,
rồi tự sát. Và mới đây tại University Tech Virginia ngày 16-04-07, một sinh viên 23 tuổi người
Nam Hàn cũng đã nổ súng giết chết 32 bạn cùng trường rồi tự sát. Gây bàng hoàng khủng
khiếp cho một xã hội tự do súng ống của Hoa kỳ, làm đau lòng cho công lao của các cha mẹ,
và những sinh viên thiện chí ưu tú khác.

Vì thế, ca dao Việt Nam có câu: Kinh đô cũng có người rồ,

trạng nguyện.

Thôn quê cũng có sinh đồ
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Hay là:

Ai ơi cứ ở cho lành;

Tu thân tích đức để dành về sau.

-1–
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3- Về Xã Hội: Cạm bẫy nguy hiểm nhất hôm nay cho giới trẻ là Xã hội tại Hoa kỳ. Hàng ngày
các bạn phải đương đầu với nhiều cạm bẫy, tội ác và bạo hành với nhiều kinh sợ và lo lắng. Có
nhiều điều tốt , mà cũng có nhiếu điểm xấu làm cho các bạn khó tránh, nếu không biết lắng
nghe lời răn dạy của cha mẹ, thầy cô, của bạn tốt và nhất là lời dạy của Tôn giáo. Những phim
ảnh xầu, truyền hình TV, những hộp đêm, Night club, các nơi ăn nhảy trụy lạc thâu đêm suốt
sáng, là những hố sâu đưa các bạn đến bờ vực thẳm cần phải tỉnh thức.

Trong một xã hội tự do canh tranh, thì cái xấu nó cứ tha hồ hoành hành trên mọi ngóc ngách
cuộc đời, tứ màn ảnh TV, sách báo có nội dung xấu, phim ảnh đồi trụy, nó cứ nhan nhản trước
mắt, đâm thủng bức tường tâm linh và ý chí của các bạn trẻ, nó xâm nhập từng phút từng giờ
trong mọi bước đi của cuộc sống các bạn..

Ca dao có câu: Văn chương chữ nghĩa bề bề

Đàn bà ám ảnh là mê mẩn đời.

Hay:

Văn chương phú lục chẳng hay.

Trở về làng cũ học cày cho xong.
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Tình trạng băng đảng lan tràn, nghiện hút ma túy, vũ khí tự do, bắn giết theo kiểu phim ảnh là
những hình ảnh độc hại đáng sợ, làm hư hỏng các bạn. Các bạn trẻ hãy đứng dậy cùng tham
gia tích cực trong các buổi trại Lên Đường như hôm nay, để hun đúc cho mình một ý chí kiên
vững, sắt đá, vượt thắng mọi trở ngại để cùng nhau học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm cho việc
lãnh đạo tổ chức sau này tại nơi mình đang sống, hầu giữ vững nền văn hoá đạo đức truyền
thống của Dân tộc Việt Nam tại hải ngoại này.

Cao dao Việt nam có câu:

Làm trai quyết chí tang bồng,

Sao chỏ mặt anh hùng mới cam

Hay là:

Ai ơi, giữ chí cho bền,

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

4- Phương pháp Hành động: Các bạn trẻ hãy dùng ý chí để làm chủ và kiềm chế con người
trẻ trung, yếu đuối của mình trước những thu hút xấu của xã hội. Rất may là vẫn có nhiều tổ
chức văn hoá xã hội, thiện nguyện, Tôn giáo…,cụ thể như Trại Lên Đường 2008 để giúp các
bạn nỗ lực tới xum họp học hỏi nhau. Nhờ sự lãnh đạo và tổ chức có khoa học của trại này, tôi
thiết nghĩ sẽ giúp các bạn nhiều kỹ năng lãnh đạo chỉ huy, và có một chí hướng rõ rệt cho việc
bảo tồn Văn hoá Đạo đức của Việt nam, tại hải ngoại một cách vững chắc.

Qua những lời chia sẻ trên, các bạn có thể lạc quan hay bi quan về học đường và xã hội của
đất nước này là tùy cái nhìn của mỗi người; nhưng cũng phải rất thận trọng và cảnh giác. Nhiều
phụ huynh tuy mừng vì con em mình đang có một nền khoa hoc tiến bộ; nhưng rất lo lắng và
luôn quan tâm tới hiện tại và tương lai của giới trẻ có nhiều cạm bẫy hôm nay.

Các bạn trẻ thân mến ! Các bạn đang có nhiều thuận lợi và may mắn, các bạn hãy có một
phương thức và kế hoạch ngắn hạn hay dài hạn cho tương lai. Hãy có một chương trình rõ ràng
để chuẩn bị và theo đuổi tới cùng đích, để giật được giải thành công. Các bạn có nhiều hình
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thức để chuẩn bị cho mình, không ai giống ai trong cách làm việc và học tập. Nhưng tất cả đều
lo đào luyện cho bản thân về tài năng, kiến thức, học vấn để giúp cho mình có một thế đứng
vững chắc, trước cao trào tiến hoá không ngừng của xã hội và thế giới hôm nay.

Thế đứng vững chắc hôm nay là chu tòan nghĩa vụ của mình với bản thân, gia đình và dân tộc
như học hành chăm chỉ, cần mẫn, hiếu kính cha mẹ, mến trọng thầy. Chu toàn một công nhân,
kỹ sư hay luật sư bác sĩ. Nói tiếng anh lưu loát đã đành, nhưng còn nói giỏi tiếng Việt,
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viết khá quốc ngữ, và có thể các ngoại ngữ khác nữa, như vậy nghề nghiệp của các bạn mới
vững chắc. Các bạn nên luôn tự tin, nhưng nhớ đừng tự mãn, không tự kiêu, cũng không nịnh
bợ người khác. Nên luôn nhớ rằng địa vị bằng cấp chỉ giúp mình có thêm khả năng trong
nghề nghiệp chứ không phải để khoe khoang mình với người khác, nếu không có bản lãnh và
thực chất . Tên tuổi, địa vị chỉ là hư danh, nó sẽ làm hư các bạn, nếu không có thực tài. Một
danh nhân đã nói : “Người có tài không cần địa vị, người có địa vị chưa chắc đã có tài.”

Ca dao tuc ngữ có câu:

Làm trai quyết chí tu thân,

Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.

Hay là:

Làm người suy chín xét xa,

Cho từng gốc nhọc, cho ra vắn dài.

5- Đạo Lý là Gốc: Tinh thần đạo lý Dân tộc Việt Nam lấy Nhân, lễ, Nghĩa, Trí, tín làm gốc. Dù
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bạn có nói tiếng Mỹ giỏi giang lưu loát, có bằng cấp này nọ thì vẫn là người Việt nam máu đỏ da
vàng. Các bạn không nên đuổi theo danh lợi, địa vị mà quên những tinh hoa của con người có
lương tâm đạo đức. Một triết gia nói: “
Học văn chương thì dễ, học nên người
mới khó.”
Nếu có thể tham gia vào
dòng chính, vào các việc thiện nguyện để canh tân xã hội, nâng đỡ những người kém may mắn
trong cộng đồng mình là việc làm tốt nhất.

Như các bạn đã thấy, tại nhiều Cộng đồng người Việt mình ở khắp các nơi Hải ngoại, họ tổ
chức các lớp Việt ngữ cho các em học sinh. Các thầy cô trẻ tuổi, lớn tuổi đều hăng hái tham gia,
soạn thảo thảo sách giáo khoa cho các em học, có nội dung về Văn hoá, phong tục, lịch sử tập
quán nước nhà một cách vô vị lợi. Tương lai của thế hệ con em chúng ta, rất hy vọng ở các bạn
trẻ tiếp một tay, vào việc xây dựng Văn hoá nườc nhà tại Hải ngoại này. Được như vậy là do sự
đóng góp tích cực của các bạn , để củng cố và duy trì nền đạo lý Việt nam.

Làm trai cho đáng nên trai

Xuống Đông, Đông Tĩnh, lên Đoài, Đoài tan.

Các bạn trẻ thân mến ! Trong ba mươi hai năm qua, do sự tích cực học hỏi, các bạn đã
thành công và thu hoạch được nhiều kết quả đáng ca ngợi tại nơi mình làm việc, làm vinh dự
cho quê hương Việt nam. Tương lai đang chờ đón các bạn, đem tài năng ra tiếp tục phục vụ
cộng đồng, xã hội trong mọi lãnh vực, mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Các bạn hãy mở rộng tâm hồn, với một vòng tay rộng lớn, phá bỏ những bức tường ngăn
cách, để lại gần nhau, ngồi lại với nhau để hướng về một đích và tương lai cao cả, rực sáng. Đó
là xây dựng một nền Văn hoá Đạo đức tốt đẹp cho Quê hương tại Hải ngoại. Hãy tôn trông
những khác biệt của nhau và luôn đoàn kết để hợp quần gây sức mạnh:

Một cây làm chẳng nên non.
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Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Thân ái chào các bạn !

--------------------------------------------------------------------------------

Bài Chia sẻ với Đại Hội Lên Đường 2008. Houston, ngày 01-04-2008

Phó tế: Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
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