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Thay Lời Tác Giả
 

 Tuổi trẻ trong cuộc đời, nhất là các cháu ở độ tuổi 
còn thơ, hầu hết chưa có đủ kinh nghiệm sống để có được 
sự nhận thức đúng đắn về những vai trò cần thiết và quan 
trọng nơi chính bản thân mình đối với cha mẹ, thầy cô… 

 Chẳng hạn như: Làm thế nào để trở thành một người 
con có hiếu? Một người học trò giỏi, trò ngoan? Một người 
công dân tốt của xã hội...?

 Đặc biệt, trong việc trau dồi nền tảng về nhân cách 
đạo đức, lễ nghĩa, kính trọng... cũng như các tính cách cư 
xử với cha mẹ như thế nào cho cha mẹ vui lòng và đối với 
thầy cô giáo, người học trò cần có sự biết ơn, lễ phép ra làm 
sao, cho được sự tốt đẹp từ nhà đến học đường ...

Gốc Rễ của Người Thành Công



12

 Bởi vậy:

 + Trong gia đình:
 - Con cái phải luôn hết lòng lễ phép, kính trọng cha 
mẹ.
 - Quan hệ giữa các anh, chị và em cần hiểu biết rõ về 
giá trị của sự thuận hòa, trên kính trọng, dưới nhường nhịn 
lẫn nhau để chan hòa tình huynh đệ và cha mẹ sẽ vui lòng khi 
thấy các con mình yêu thương đùm bọc lẫn nhau, tạo nên 
một gia đình ấm êm, hạnh phúc.

 

 + Trong học đường:
 - Một người học trò dù lớn hay nhỏ, nếu không có ý 
thức hiểu biết (không có tính cách tối thiểu) về sự tôn trọng 
thầy cô, thì chắc chắn người đó sẽ khó có thể học hành hay 
lãnh hội được những điều tốt đẹp từ thầy cô truyền dạy.

 Học trò ngoan, học giỏi là những người được phụ 
huynh, thầy cô quan tâm dạy dỗ về giá trị của sự lễ phép, 
kính trọng đối với thầy cô giáo là điều trước tiên.

 Nên các bậc thánh hiền xưa thường dạy:

“ Tiên học lễ, hậu học văn”.
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 Tuổi trẻ cần học tập các tính cách, phép tắc, đối xử với 
những người lớn hơn về lễ nghĩa, sự biết ơn cha mẹ và thầy 
cô trước tiên làm trọng. Người học trò có tư cách cao quý về 
lễ nghĩa, thường được thầy thương bạn mến. 
 Có những học trò ngoan như thế, cũng chính là động 
lực khích lệ lớn lao cho quý thầy cô trong sự nghiệp “trồng” 
người cao đẹp. Thầy - cô sẽ đem hết tâm huyết của mình để 
truyền dạy, với mong muốn học trò của mình thành tựu trên 
con đường học vấn, cũng như sự nghiệp trong tương lai. 
 Do vậy, các bậc thánh hiền xưa đã dạy:

 “Trọng Thầy mới được làm Thầy” là ý nghĩa sâu sắc 
lắm vậy!

 + Ngoài cộng đồng xã hội:
 Phần lớn nhân cách của một con người biết đối xử tốt 
đẹp trong xã hội, chính là hệ quả tất yếu, đạt được từ sự giáo 
dục thận trọng và chu đáo của gia đình và học đường. Nhờ 
vậy, mà các em có được nền tảng vững chãi về nhân cách, đối 
nhân xử thế hợp lẽ và lợi ích v.v... 

 Các em thực tập sống tốt, tự trọng, tôn trọng người khác, 
tôn trọng sự công bằng và sẵn sàng giúp đỡ những người khó 
khăn khi cần thiết. Từng bước, các em có thể vươn đến những 
thói quen tốt, nhân cách tốt của đời sống Chân-Thiện-Mỹ khi 
tới độ tuổi trưởng thành.
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 Không ít các em ở độ tuổi trẻ thơ, do điều kiện không 
được đến trường học hành và cũng không được sự quan tâm 
dạy dỗ, trau dồi chu đáo của các bậc phụ huynh, nên thiếu 
vắng hiểu biết về giá trị lớn lao trong nhân cách đạo đức 
làm người. Do đó, khi đến tuổi trưởng thành các em như 
chiếc thuyền không có người lái giỏi, không bờ bến đậu. 
Phần lớn các em có cuộc sống không được may mắn này, 
sớm trở thành gánh nặng cho xã hội! 

 Đây là yếu tố chính và vô cùng quan trọng, quý bậc 
phụ huynh cần lưu ý quan tâm để phát huy khả năng tiềm 
tàng về sự sáng suốt và trí thông minh, giá trị thật sự vốn 
sẵn có trong bản thân của các em.

 Một người con, một người học trò có nhân cách và 
nghĩa cử tốt đẹp, luôn là nơi yêu thương của cha mẹ, thầy 
cô và sự mến yêu của bạn bè.

 Nhân cách đạo đức tốt, chính là một trong những nét 
chủ yếu và lớn lao nhất không thể thiếu để đánh giá một 
con người, gọi là thành công trong một xã hội!

 Tuổi thơ thiếu vắng nhân cách, lễ nghĩa và đạo đức, 
đồng nghĩa thiếu vắng sự hiểu biết về lòng tự trọng và giá trị 
nơi bản thân. Một người thiếu hiểu biết về sự tự trọng cũng 
như về giá trị của bản thân thì làm sao họ có thể phát huy được 
khả năng của chính mình? 
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 Thiếu vắng nhân cách, tuổi thơ không thể trở thành 
bậc thiện trí trong đời! Nhân cách không thể xin, vay mượn 
hay dùng tiền mua mà có được! Nhân cách tuổi trẻ, chỉ 
được hình thành từ ý thức, tình thương, sự nhẫn nại, chịu 
khó hy sinh của những bậc phụ huynh và quý thầy cô giáo 
đã dày công huân tập “một cách có phương pháp” cho các 
cháu!

 Thiết nghĩ, đây là niềm quan tâm vô cùng lớn lao cho 
các bậc phụ huynh và quý thầy cô.

 “Gốc Rễ của Người Thành Công” ra đời với kỳ 
vọng đóng góp một phần trong phương diện trau dồi nhân 
cách, biết ơn cha mẹ và sự lễ phép kính trọng đối với thầy 
cô của các em. Qua đó, giúp tuổi trẻ trưởng thành dần trong 
thói quen nhân cách căn bản cao quý, ngay trong giai đoạn 
“mầm non” dễ dạy bảo, dễ uốn nắn của đời người!

 Để rồi từ đó sẽ dần giúp các em hiểu ra rằng: 

 - Đâu là việc lợi ích phù hợp với nhân cách, tác phong, 
dẫn đến sự an vui thiết thực, thành công tốt đẹp việc học tập 
cho mình từ trong gia đình đến nhà trường và ngoài xã hội?

 - Đâu là việc không lợi ích, không phù hợp với nhân 
phẩm của một người học trò? Sẽ dẫn đến sự bất an, phiền 
muộn và là nguy cơ thất bại, suy đồi cho việc học tập hôm 
nay và sự nghiệp ngày mai của các em?
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 Qua đó, tuổi thơ dần dần sẽ thấy rõ được điều căn bản cao 
quý của bổn phận làm con ngoan đối với cha mẹ, học trò giỏi 
đối với thầy cô, một người bạn lành, một công dân tốt đối với 
xã hội. Nhờ vậy, phụ huynh chúng ta mới có cơ hội để phát huy 
được giá trị sức mạnh trí tuệ sáng tạo và phẩm chất tốt đẹp sẵn 
có, đang ẩn tàng nơi mỗi người con thơ yêu quý của chúng ta.

 Xưa có câu: “Cây có cội, nước có nguồn, mọi kết quả 
đều sinh ra từ nguyên nhân của nó”.

 Cũng vậy, một con người sinh ra cho đến khi trưởng 
thành, là nhờ vào tình thương yêu và dày công uốn nắn, dạy 
bảo của cha mẹ. Vì con người sanh ra không thể tự nhiên mà 
lớn lên nếu không có sự chăm sóc, nuôi dưỡng, chu đáo tận 
lòng của mẹ cha. Do đó, những người mà chúng ta mang ơn 
nghĩa cao hơn núi, rộng hơn biển cả đầu tiên trong đời, đó là 
cha và mẹ kính yêu của chúng ta.

 Thảo nào, ngày xưa Tổ tiên đã từng dạy:

“Công Cha như núi ngất trời
Nghĩa Mẹ như nước ngời ngời Biển Đông”.

 Lại nữa! Cha mẹ là người thầy đầu tiên trong tất cả các vị 
thầy trong đời của chúng ta! Thuở ta còn tấm bé, cha mẹ dạy ta 
tập nói, tập đi, tập vệ sinh hằng ngày, tập mặc quần áo, tập che 
nắng tránh mưa v.v...
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 Ngày các em bắt đầu biết đi chập chững, ngày biết gọi 
“Mẹ! Mẹ! Cha! Cha!”. Cũng chính là ngày cha mẹ rất vui 
mừng và dâng trào hạnh phúc.

 Ôi! Cảm ơn trời đất, con tôi đã biết đi, biết nói được rồi!
“Đố ai đếm được sao trời

Thương con, Cha Mẹ trọn đời hy sinh!”.

 Và khi lớn lên một chút, được cha mẹ đưa vào trường 
học, để có kiến thức, sự hiểu biết và giỏi giang trong đời, là 
nhờ vào tình yêu thương tận tụy, không quản công lao khó 
nhọc dạy dỗ từ quý thầy cô. Do đó, ngoài việc nhớ ơn và đền 
đáp công lao trời biển của cha mẹ các em luôn tỏ lòng kính 
trọng và biết ơn quý thầy cô đã dạy chữ, dạy nghề, dạy cách 
làm người, giúp cho chúng ta giỏi giang và  có được sự nghiệp 
trong đời ngày mai.

 Thật là:
“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa Thầy Cô muôn thuở khó đáp đền”.

 - Như từ những đóa hoa, người thợ khéo tay, cần mẫn, 
kết thành nhiều tràng hoa xinh đẹp.
 - Như từ đống đất bùn, người thợ gốm thiện nghệ, với 
những khuôn mẫu đẹp, sẽ tạo ra những lọ cắm hoa, những 
tác phẩm mỹ nghệ bằng đồ gốm đẹp đẽ và giá trị.
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 Cũng dường như thế ấy, tuổi thơ những con em yêu 
quý của chúng ta:
 - Như những đóa hoa tươi, để người thợ khéo tay 
kết thành tràng hoa xinh đẹp.
 - Như cục đất bùn của người thợ gốm thiện xảo, 
nắn tạo nên những tác phẩm nghệ thuật giá trị.
 - Như những cây non của người thợ làm vườn khéo 
léo và cần mẫn uốn nắn thành những hình con rồng, con 
phượng hoàng giá trị.

 Cổ nhân có câu:

“Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”.

 Đại ý: (Con người khi mới sinh ra, tâm tánh thánh thiện, 
thanh bạch hồn nhiên dễ dạy bảo).

 Từ một em bé, để trưởng thành một con người hiểu 
biết về sự tốt, xấu, đúng, sai, lễ nghĩa, đạo đức, khôn ngoan, 
có trí tuệ cao quý, biết ơn cha mẹ, kính trọng thầy cô, một 
công dân tốt cho xã hội v.v... 

 Tất cả là nhờ ở công lao khó nhọc dạy dỗ, trau dồi, 
uốn nắn của các bậc phụ huynh và quý thầy cô bằng 
nhiều phương pháp đúng đắn tích cực cho các em, từ 
những (khuôn vàng thước ngọc) Trí - Đức mà các bậc thánh 
hiền đã chỉ dạy từ ngàn xưa.



 Chúng tôi thành tâm tri ân đến chư Thiện trí thức, quý 
học giả, đã đóng góp nhiều cao kiến quý báu cho tác phẩm 
này sớm hoàn thành.

 

 Xin cám ơn luật gia Ngô Thị Ngọc Liên, Ô. Bà Kỹ Sư 
Nguyễn Quốc Thái - Hồng Anh, Cô cử nhân Lý Ngọc Bích 
(Sukha), Cô Cẩm Tuyên, Ngô Thành Thiện Trí, Tín nữ Trần 
Thị Thanh Nhàn đã góp phần kiểm tra bản thảo cũng như 
các kỹ thuật trình bày bìa v.v... 

 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Hồng 
Đức đã cho phép tác phẩm được ấn hành sớm đến tay bạn 
đọc.

   Kính chúc tất cả quý vị luôn sức khỏe và hạnh phúc.

Tác giả
Tiến sĩ - Bác sĩ 
Ngô Thành Thanh.
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