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Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh yêu quý! 
Trong khi tìm hiểu về người Do Thái tôi cứ ấn tượng mãi với câu chuyện về người cha 

hỏi con: nếu một ngày nhà của con có tai họa xảy ra, nếu phải mang theo một thứ quý giá 
cón sẽ mang gì?  

Với câu hỏi này, tôi tin rằng ở Việt Nam  nhiều bố mẹ sẽ căn dặn con mình mang 
những vật chất như tiền bạc, của cải. Nhưng bạn sẽ phải bất ngờ với câu nói của người cha. 
Họ nói với con rằng hãy mang theo sách, bởi với họ, sách chính là tài sản vô giá.Và sách 
cũng là trí tuệ. Người cha dặn thêm: Trí tuệ là thứ thuộc về con không ái có thể đánh cắp, 
không thể mất đi. 

Lê Kỹ cũng đã nói: “Ngọc 
bất trác bất thành khí, nhân 
bất học bất tri lý”, nghĩa là, 
hòn ngọc thô kia nếu chẳng 
được mài giũa thì cũng chẳng 
thành món đồ trân quý được, 
con người ta không học qua 
thầy hay bạn tốt, qua nghịch 
cảnh, qua đường đời thì chẳng 
thể hiểu đạo lý làm người. 

 Việc học là khó khăn như 
thuyền bơi ngược nước, 
không tiến ắt sẽ lùi. Học tập 
có gốc rễ đắng cay nhưng thành quả thì rất ngọt ngào. Học là để mưu cầu sự hiểu biết, để 
truy tìm thành công, hạnh phúc, để khám phá tự do. Muốn có được học thức phải là sự cố 
gắng bền bỉ và không bao giờ dừng lại. Nói như Lênin “Học, học nữa, học mãi”. 

Học tập suốt đời đã có ý niệm từ rất lâu.Và nó trở thành một cuộc vận động lớn khi 
Đảng ta đề ra trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ IX để: “Tạo điều kiện cho mọi 
người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, suốt đời”. 

Con đường học tập cho mọi người hoàn toàn được rộng mở. Con người, dù bất cứ là ai, 
ở đâu, lúc nào, muốn học gì, muốn học bao nhiêu và học bằng cách nào đều được tạo điều 
kiện tốt nhất. 

Tất cả đều phải bắt đầu và kết thúc với việc học tập, bởi vì sự phát triển thông qua quá 
trình học tập liên tục chính là bí mật của mọi sự thành công. Học để biết, học để làm, học 
để chung sống, học để khẳng định mình. 

Đừng biến việc học của mình chỉ để lấy bằng cấp, thành công cụ chỉ để kiềm tiền. Bởi 
vì cả tiền và bằng cấp đều là công cụ chứ không phải mục đích của cuộc sống. Học còn là 
để là biết mình và đối nhân xử thế. 



Người xưa ví “con chim ăn cỏ đâu phải nhả cỏ mà để biến thành bộ lông óng đẹp. Con 
tằm ăn dâu đâu phải để nhả dâu mà là để nhả tơ”. Nên bản chất của việc học là phải có quá 
trình “tiêu hóa”, học đi đôi với hành.  

Và một trong những vấn đề cốt lõi của học tập suốt đời là tinh thần tự học. Hãy còn đó 
trong lịch sử dân tộc Việt Nam có những tấm gương tự học sáng ngời như: thần đồng 
Lương Thế Vinh nhờ cố gắng tự học sau đó đỗ Trạng Nguyên và phát minh ra bảng cửu 
chương còn lưu truyền mãi đến ngày nay…một Mạc Đình Chi lúc nhỏ nhờ biết chủ động 
tự học, sáng tạo bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng mà sau thành tài, đi sứ nước ngoài làm rạng 
danh nước nhà. Hay vị lãnh tụ vỹ đại của chúng ta ngày trước nỗ lực tự học, Bác đã tự say 
mê tìm tòi học hỏi, Bác thông thuộc nhiều ngôn ngữ trên thế giới và tìm ra con đường cứu 
nước. Bác là vị nguyên thủ quốc gia duy nhất cho đến nay khi trả lời báo chí của nước 
ngoài mà không cần đến người phiên dịch. Đó là những tấm gương sáng ngời của tinh thần 
tự học và đã thành công. 

Ưu điểm của tự học là sự chủ động và tự do, là khả năng con người có thể phá vỡ 
những giới hạn của không gian và thời gian để chiếm lĩnh tri thức, để khám phá thế giới và 
để hoàn thiện mình. Nói như nhà giáo Nguyễn Hiến Lê, tự học chẳng khác nào một cuộc 
du lịch.  

Thưa các quý vị! 
Khi tốc độ phát triển của khoa học, công nghệ là chóng mặt; khi sự vận động và biến 

đổi của những quy luật cuộc sống là tất yếu, con người chỉ có thể học và tự học không 
ngừng nỗ lực mới có thể thích nghi và truy cầu được những giá trị của hiện sinh đời người. 

Và trong cuộc khám phá tự học ấy, ở bản tham luận này tôi muốn đề cập đến vấn đề 
đọc sách. Rõ ràng Intenet đang chi phối đời sống, điện thoại thông minh gắn kết cộng 
đồng, nhưng không thể nào phủ nhận vai trò của việc đọc sách góp phần trực tiếp phát triển 
năng lực tự học và năng lực tự chủ ở mỗi cá nhân. 

Tôi từng đọc một bài viết có tựa đề “Một dân tộc không đọc sách là một dân tộc không 
có hy vọng”. Và tôi bị ghim vào đầu bởi hình ảnh so sánh “Cái giá sách của người Do Thái 
và cái tủ rượu của người Việt Nam”. Chúng ta từng tự hào về một dân tộc hiếu học; khi 
Núi Bút, Non Nghiên vốn là biểu tượng văn hóa cao đẹp. Liệu bạn đã bao giờ giật mình? 

Theo một thống kê “Ở các nước Âu - Mỹ, lấy ví dụ ở Pháp trung bình một người dân 
Pháp đọc tới 20 cuốn sách/năm, đối với tầng lớp tri thức, con số đó lên tới 30-50 cuốn/ 
năm .Ở Nhật, ngay từ thời Cải cách Minh Trị, chỉ với 30 triệu dân mà tiêu thụ tới hàng 
trăm ngàn cuốn sách dạng tinh hoa. Ở một quốc gia gần hơn trong cộng đồng ASEAN, đó 
là Malaysia, số lượng sách được đọc trên đầu người là 10-20 cuốn/người/năm .Người Do 
Thái là trên 50 quyển sách/người/năm và ở Việt Nam, theo con số do Bộ Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch công bố ngày 12/04/2013 ngay trước thềm sự kiện “Ngày hội Sách và Văn 
hóa Đọc”, số lượng sách một người Việt đọc trong một năm là… 0,8 cuốn, nghĩa là người 
Việt Nam đọc chưa đầy một cuốn sách trong một năm. 

Có sự tương quan rõ ràng giữa văn hóa đọc và sự phát triển của một quốc gia. Với 
những con số ở trên, dễ hiểu vì sao nước Pháp lại có một nền kinh tế, văn hóa và nghệ 
thuật rạng rỡ như vậy. Và nước Nhật có thể đứng dậy thần kỳ sau Thế chiến 2 cũng như 
vươn lên quật khởi sau bao thiên tai, hiện đang là nền kinh tế hang đầu thế giới với nền 
khoa học-công nghệ tiên tiến bậc nhất. Malaysia đang là ngôi sao mới ở khu vực ASEAN 
với những chính sách đổi mới và mở cửa đột phá gần đây. Và người Do Thái với câu 



chuyện ở đầu bài, “Một dân tộc 13 triệu dân nhưng sinh ra gần 40% chủ nhân của các giải 
Nobel; 1/3 trên tống số các nhà triệu phú đang sống và làm việc tại Mỹ là người Do Thái; 
20% giáo sư tại các trường đại học hàng đầu hiện nay; 3 nhân vật sau Công nguyên cho 
đến hiện tại có tác động lớn nhất đến lịch sử nhân loại là Chúa Jesus, Karl Marx và Alber 
Einstein…là người Do Thái. 

     Mỗi người Việt chưa đọc nổi một cuốn sách/năm, ai có thể khẳng định không liên 
quan đến tình trạng bất ổn từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội cũng như nhân cách con 
người hiện nay ở nước ta?  

Rõ ràng không phải ai đọc nhiều sách cũng thành công và người không qua trường lớp 
thì thất bại. Nhưng chắc chắn có một sự thật là người thành công thì đọc rất nhiều sách và 
học hỏi bền bỉ không bao giờ ngừng. Một nghiên cứu thú vị trên một 1200 người thành 
công cho thấy. Họ có một điểm chung là sở thích đọc sách và đọc rất nhiều sách. 

Kính thưa các quý vị!  
Đứng giữa thế kỉ XXI, Chúng ta đang cảm nhận được tốc độ phát triển như vũ bão của 

kỷ nguyên số. Trong thời đại 4.0, thế giới được san phẳng, định nghĩa công dân toàn cầu 
xuất hiện, robot sofia được trình làng, nền kinh tế chia sẻ, công nghệ in 3D, ô tô không 
người lái ra đời,… tất cả những thứ ấy đã tái định hình cuộc sống của nhân loại. Con người 
cần tái tạo, làm mới mình để thích nghi, ứng dụng và đối phó với những thành tựu mới tiến 
bộ ấy. Không khi nào khác, việc nhận thức bản chất của trí tuệ  của việc học hơn ngay lúc 
này. Hãy không ngừng học hỏi để nắm bắt lấy thực tại và thay đổi, cải biến cho tương lai. 

Các em học sinh thân mến! 
Hiện sinh ở đời, con người là một cá thể độc lập, tự do nhưng phải chịu trách nhiệm 

với chính cuộc đời mình, không có bàn tay siêu hình hay đấng thần linh nào thay đổi được 
vận mệnh của các em. Vậy nên, chỉ có trí tuệ mẫn tiệp là sức mạnh lớn nhất có khả năng 
cữu rỗi con người mà thôi. Với sức trẻ, sự nhạy bén và cần rèn luyện không mệt mỏi sự 
kiên trì bền bỉ và sự hỗ trợ đắc lực của của nghệ số, internet… hãy học tập và chiềm lĩnh trí 
tuệ, làm chủ vận mệnh. Cô hy vọng các em sẽ không để thanh xuân và cuộc đời của mình 
trôi qua một cách tẻ nhạt. Bố mẹ đã sinh các em ra là những nguyên bản, đừng để mình tồn 
tại như một bản sao các em nhé! 

Thân nhắn gửi các đồng nghiệp!  
Theo tôi, dạy học để có hiệu quả phải gắn liền với quá rình tự học không ngừng nghỉ. 

Khi  cuộc sống số đã làm biến thiên mọi thứ thứ bản thân người làm nghề dạy học muốn 
không bị tụt hậu, bỏ lại phía sau chỉ còn cách đổi mới và tự học suốt đời. Đừng sợ công 
nghệ làm mất đi giá trị của người thầy vì chính con người mới chủ nhân của công nghệ. 
Chỉ có điều, mỗi chúng ta phải thực sự là một tiên phong trên con đường tự học và sáng 
tạo. Các thầy cô, hơn lúc nào hết cần được truyền cảm hứng, cần tự thay đổi chính mình.  

    Cuối cùng xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe. Chúc quý 
đồng nghiệp và các em học sinh một năm học mới dồi dào năng lượng. Chúc tất cả mọi 
người đều thật sự hạnh phúc trên hành trình học tập suốt đời của mình.  

Trân trọng cảm ơn! 
                                                                     Đăk Song, ngày 01/10/2020 
                                                                  Người viết tham luận: Lê Thị Hiền 


