
Thư gửi con! 

Con yêu! “Trên con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng”, thành 

công là kết quả của một quá trình dài nỗ lực không ngừng. Con phải tìm kiếm nó bằng tất cả 

trái tim, tâm hồn và sức mạnh. Trước tiên, con hãy gửi tất cả tình yêu và sự đam mê vào 

những môn học mà con yêu thích, con sẽ thấy nó thú vị hơn những gì con nghĩ. Bởi mỗi môn 

học đều chứa đựng trong đó những điều kì diệu mà nếu ta đứng ngoài quan sát sẽ chẳng bao 

giờ thấy được. Và bất luận sau này con làm việc ở lĩnh vực nào: giáo dục, y tế, nghệ thuật, 

thể thao hay những nghề tự do khác, con chỉ thành công khi con làm việc bằng tất cả trí tuệ, 

tâm hồn và tình cảm của mình. 

Con hãy đặt mục tiêu gần con nhất, ngày hôm nay có thể chỉ thuộc một khổ thơ rồi ngày 

mai, ngày kia là cả bài thơ, ngày hôm nay là năm từ vựng Tiếng Anh và ngày mai hãy là một 

câu hoàn chỉnh. Ngày hôm nay là một công thức Toán học và ngày mai là một bài tập khó 

hơn. Cũng như vậy, sau này trong cuộc sống con hãy chia nhỏ mục tiêu để tránh áp lực cho 

mình. Nếu muốn thành công con phải không ngừng học tập và làm phong phú bản thân.  Kiến 

thức là vô tận và biển học mênh mông.  Hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu này. Chỉ có kiến 

thức mới giúp con tự tin trong giao tiếp cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn trong  

cuộc sống của con . Khi con có kiến thức con sẽ tự tin bước trên đôi chân của mình. 

       Con hãy biết ơn  những  thầy, cô giáo đã dạy dỗ con, bởi nếu không có họ thì chắc chắn 

con sẽ không khôn lớn được như ngày hôm nay. Con hãy nhớ những ngày đầu tiên đến 

trường mầm non, con đã níu chân ba mẹ và khóc như thế nào? Các cô giáo đã đón con rồi dỗ 

dành, âu yếm ra sao? Rồi những ngày đầu tiên con làm quen với chữ viết, cô giáo đã kiên 

nhẫn giúp con nhớ từng chữ cái để rồi khi về nhà ba mẹ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi 

con viết nguệch ngoạc chữ  “Con yêu mẹ” thật to. Cứ thế con lớn dần lên và đồng nghĩa với 

việc con đã được rất nhiều thầy, cô dạy dỗ. Bởi ba mẹ không có thể dạy con biết hết mọi điều 

trong cuộc sống. Giờ đây, con đã chuẩn bị hành trang để bước vào chân trời mới. Hãy nhớ về 

những ngày thơ ấu với tất cả lòng biết ơn, con nhé. Và con hãy ghi lòng tạc dạ những  người 

đã giúp đỡ con bởi lúc đó hành động dù lớn hay nhỏ của họ cũng đã giúp con đỡ tủi thân, đau 

đớn rất nhiều. Hãy “ghi lời cảm ơn trên đá và ghi niềm thù hận lên cát” con nhé. Chỉ như vậy 

con mới thực sự hạnh phúc.   

Và con hãy tận hưởng những giá trị từ cuộc sống cũng như quý trọng từng khoảnh khắc 

của cuộc đời mình. Trên con đường con đi, dù sáng sớm hay đêm khuya, dù mưa hay nắng 

con hãy lắng nghe và cảm nhận vẻ đẹp mà cuộc sống ban tặng. Đó có thể chỉ là những bông 

hoa dại bên đường, là tiếng hót của chú chim én nhỏ, là một áng mây chiều hay một cơn mưa 

bất chợt…Mỗi một sự vật hiện tượng trong vũ trụ đều có vẻ đẹp riêng của nó, điều quan 

trọng là con cần phải lắng nghe nhịp sống bằng tình yêu của mình chứ đừng bao giờ nhìn nó 

bằng ánh mắt bi quan. Có câu nói “ Hai người cùng nhìn xuống vũng nước, một người chỉ 



thấy bùn còn người kia nhìn thấy những vì sao”. Mẹ chỉ mong con luôn nhìn thấy mặt tích 

cực nhất của cuộc sống, dù chắc chắn ngoài kia vẫn còn nhiều điều chưa tốt đẹp như con 

muốn. Nhưng nếu nhìn thấy những điều đó con phải góp phần thay đổi, cải thiện để xã hội tốt 

hơn chứ không phải là chỉ nhìn và phán xét.  

Con hãy rèn luyện những thói quen tốt trong cách sinh hoạt hàng ngày con nhé. Hãy 

dậy sớm và tập thể dục mỗi ngày dù chỉ 5 đến 10 phút. Đúng hẹn và đừng quên lời hứa với ai 

đó. Hãy kiểm soát ngôn ngữ của mình, đặc biệt là đừng để những ngôn từ tiêu cực tác động 

vào cảm xúc và hành vi của mình. Hãy chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh trong khả 

năng tốt nhất của mình. Và con hãy làm điều đó với sự vô tư của một trái tim đồng cảm chứ 

đừng vì mục đích nào khác. Hãy nở nụ cười với bất cứ ai con gặp trong đời bởi vì họ có thể 

cũng sẽ nở lại nụ cười như thế với con và đó chính là điều duy nhất, là khoảnh khắc đẹp mà 

con và họ trao cho nhau. Đó là những điều rất cần cho cuộc sống của con. Bởi cuộc sống “ 

cho đi là nhận lại”. 

Con hãy sắp xếp thời gian để đọc sách . Nhân loại đã tích lũy kiến thức tự nhiên và xã 

hội từ mấy ngàn năm trước vào trong những trang sách. Trong thế giới của sách, con sẽ thấy 

những người con chưa quen biết trên thế giới này họ đã sống, đấu tranh, lao động và xây đắp 

tình yêu như thế nào trong chừng ấy thời gian của lịch sử. Con sẽ thấy mình biết yêu những 

điều tốt đẹp và  biết ghét trái ngang, bất công trong cuộc đời này. Bởi vì sách chính là người 

bạn hiền và trí tuệ nhất mà con có được. Con sẽ tìm được tất cả những gì con cần và muốn 

chia sẻ. Chỉ có sách mới cho con thấy sự diệu kì từ cuộc sống. Khi tìm đến sách con sẽ thấy 

được ước mơ của mình ngày càng rõ hơn, con cũng sẽ thấy niềm hạnh phúc mà sách mang 

lại. Và “sách sẽ mở ra trước mắt con những chân trời mới”. 

Trong biển đời mênh mông con sẽ gặp rất nhiều người. Một số người như cây cao con 

có thể dựa vào, một số người như hoa sen, con  chỉ có thể lặng ngắm từ xa, có người như ly 

trà con có thể thưởng thức thật gần. Nhưng cũng có người chỉ như cơn gió, thoáng bay đến 

rồi đi. Vậy nên con đừng quá bận tâm, hãy để cơn gió ấy mang nỗi buồn của con đi. Họ chỉ là 

những lữ khách đi qua trong cuộc đời này, mình không thể khiến họ cùng ngồi trên con 

thuyền của mình nếu họ đã chọn con đường khác. Rồi con hãy vui trở lại như bản thân cuộc 

sống của con.  

Và khi cần thiết con đừng ngại ngần thay đổi. Cuộc sống vận động không ngừng nếu 

con sống mãi trong một  thời gian dài, trở đi trở lại với hoàn cảnh gần như không thay đổi, 

không có những thông tin mới kích thích thì con sẽ rất dễ bị xơ cứng về mặt tư tưởng, khó có 

năng lực dự đoán tương lai và thích ứng hoàn cảnh. Đặc biệt sự sáng tạo, đột phá chính là cơ 

hội để chứng minh khả năng của mình. Trong xã hội hiện đại, đánh giá một người tài không 

chỉ dựa vào tri thức mà điều quan trọng là sức sáng tạo của người ấy. Nếu một người không 

đem kiến thức đã có của mình ra làm nguồn sáng tạo thì đối với  xã hội anh ta chỉ là một tài 



năng bỏ đi. Có thể ban đầu con sẽ thấy quá nhiều khó khăn, cảm thấy hối hận nhưng con sẽ 

có cơ hội để làm việc với những người mới sẽ có cơ hội mở mang kiến thức. Hãy luôn nhớ 

“khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, rộng hơn”.  

Con hãy sống thật chân thành với bạn của mình. Con không cần quá nhiều bạn nhưng 

nhất thiết phải có một vài người bạn thân. Những người mà con thật sự tin tưởng và có thể 

chia sẻ mọi buồn vui, không dè dặt, không nghi ngờ và có thể động viên con trong cuộc sống. 

Và để có những người bạn như thế con phải biết lắng nghe và thông cảm, thấu hiểu bạn ngay 

từ những điều nhỏ nhất. Bởi nếu con không trồng cây xanh thì sẽ chẳng bao giờ có quả ngọt. 

Nhưng con cũng phải tập làm quen với việc chịu đựng bởi bạn bè con đã  là người cùng con 

chia sẻ niềm vui nhưng không có nghĩa vụ gánh vác sự đau khổ của con. Điều này chứng tỏ 

con đã trưởng thành thực sự. 

Cuộc sống bên ngoài bao la và rộng lớn lắm, đường con đi chắc chắn sẽ ghập ghềnh, 

gian khổ nhưng cũng chứa không ít điều thú vị. Khi mọi việc diễn ra không được như ý, khi 

khó khăn xuất hiện nhiều hơn, khi những đồng tiền cuối cùng đã không còn ở lại, khi những 

nỗi lo âu, sự tồi tệ khiến con suy sụp…con hãy nghỉ ngơi nếu cần nhưng không được bỏ 

cuộc. Con hãy hiểu tất cả những rắc rối trên chính là màu sắc, là bản chất của cuộc sống. Đã 

bao giờ con quan sát những cây bàng trong sân trường vào những ngày cuối đông chưa? Hãy 

nhìn những nhánh cây khẳng khiu, trơ trụi lá đang oằn mình trước những cơn gió lạnh, dù 

chịu những thử thách khắc nghiệt của thời tiết như vậy nhưng khi mùa xuân đến nó cắt da 

mình đẩy lên chi chít những mầm xanh. Những khó khăn và thất bại nối tiếp là cơ hội cho 

con rèn dũa và trưởng thành. Thành công thực ra là mặt lộn ngược của thất bại, đôi lúc nó chỉ 

cách khó khăn đúng một bước chân. Người bi quan nhìn đâu cũng thấy khó khăn ngay cả khi 

cơ hội đến với họ. Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Đừng để cơ hội tuột 

khỏi tầm tay và cũng đừng bao giờ nói rằng đã hết cách con nhé. Bởi vì chắc chắn sẽ có một 

cách khác nữa để giải quyết vấn đề này. Và khi có cơ hội chiến thắng con hãy cố gắng đến 

cùng, dù là một bước tiến chậm chạp. Thành đạt trong cuộc sống là ước muốn của tất cả mọi 

người nhưng để làm được điều đó, việc đầu tiên con cần làm là hiểu đúng bản chất của thành 

đạt. Tiền của, danh tiếng chỉ là một phần rất nhỏ. Người thành đạt thực sự là người tìm được 

ý nghĩa cuộc đời mình và kiên trì theo đuổi lý tưởng đó đến cùng, con nhé! 

       Con thân yêu! Có thể con cho những lời nói trên  là những điều khô khan giáo huấn của 

một người lớn tuổi không còn phù hợp với cuộc sống gấp gáp của xã hội hiện đại. Nhưng đây 

là những chia sẻ từ trái tim của một người mẹ luôn lo lắng cho con và mong con bước vào 

tuổi 18 với tất cả những ước mơ, hoài bão đẹp nhất của mình.  Mẹ cũng gửi những lời này tới 

bạn bè của con, cũng là những học trò thương yêu của mẹ, đang có những ngày tháng đẹp 

nhất của tuổi thanh xuân dưới mái trường THPT. 

   Mẹ của con!                   ( Võ Thị Mai Hương _ GV Ngữ Văn _THPT Buôn Ma Thuột). 


