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Mặc dầu bản tính khó dời nhưng thói 
quen có thể thay đổi. Những thói quen 
tốt sẽ giúp chúng ta luyện tập cách cư xử 
đúng đắn và tạo nên phương cách làm 
việc hiệu quả trong một tập thể, từ một 
đơn vị gia đình, cơ quan làm việc cho 
đến các đoàn thể và cộng đồng nơi mình 
sinh hoạt. 
Xin chia sẻ một bài viết về thói quen để 
quý đồng hương có thể tự chiêm nghiệm 
và áp dụng vào việc dạy dỗ con em mình; 
cùng xây dựng một văn hóa mà người 
Việt có thể hãnh diện hơn. 

Năm nào cũng vậy, tất cả nhân viên 
nơi tôi làm đều bị bắt buộc phải dự 
một lớp về việc ngăn ngừa quấy rối 
tình dục nơi công sở, nhân viên được 
học kỹ lưỡng lời nói nào, hành động 
nào mà quý ông trong sở nói hoặc làm 
với quý bà thì bị coi là phạm luật, và 
nếu gặp những trường hợp như vậy thì 
quý bà nên làm gì, báo cáo với ai, gọi 
số máy nào...v.v. 
Từ lúc được nhận vào làm đã được 
trao cho đọc những quy định như 
nhân viên khi đi làm từ thứ hai đến thứ 
năm thì phải ăn bận nghiêm túc, ngày 
thứ sáu thì được tha cho phép mặc 
quần Jeans. Những quy định cụ thể về 

hình thức ăn mặc khi tiếp xúc với 
khách hàng hay đối tác, cách thức 
email cho khách, cách bảo mật thông 
tin của khách hay đối tác, và cả cách 
giải quyết những trục trặc nếu có với 
khách hàng, ai sẽ là người chịu trách 
nhiệm phát ngôn và phát ngôn những 
gì... tất cả đều được cấp trên truyền 
đạt xuống nhân viên. 
Trẻ con ở Mỹ khi mới bắt đầu đi học 
thì người ta đã dạy chúng khi muốn 
điều gì thì phải hỏi, ai cho gì thì phải 
cám ơn, chơi với bạn thì phải chia sẻ 
đồ chơi, trước khi ăn thì rửa tay, đến 
giờ ăn thì phải xếp hàng đợi đến lượt 
mình, không xô đẩy, không chen lấn, 
không vứt rác lung tung, chơi xong thì 
phải cất đồ chơi, hắt hơi thì phải nói lời 
xin lỗi...v.v. 
Lớn lên thì đàn ông khi đi tiệc cưới thì 
phải mặc vét, còn đàn bà thì phải đầm 
dài, khi đi viếng đám tang thì phải ăn 
mặc chỉnh tề, nghiêm trang, không loè 
loẹt, hớ hênh. Đồng nghiệp, bạn bè 
hay người thân khi gặp chuyện vui thì 
phải chúc mừng thế nào, còn nếu gặp 
chuyện buồn thì phải chia sẻ ra sao. 
Viết lan man nãy giờ, chỉ để muốn nói 
điều này: 

Văn Hóa, mà trong bài viết nhỏ này tôi 
chỉ muốn nói đến văn hóa ứng xử, là 
thứ phải được đào tạo mới có chứ 
không phải nhờ sống lâu mà nên. 
Không dạy dỗ trẻ con văn hóa yêu 
thương thì lớn lên chúng xử chúng bạn 
bằng dao bằng gậy cũng không quá lạ. 
Không dạy bảo trẻ nít ra đường thấy xe 
tang phải dừng xe ngã mũ để tôn trọng 
người đã khuất thì khi lớn lên nếu 
chúng có cười hô hố trong lúc người 
khác đang đau buồn thì lỗi là do người 
lớn không biết dạy chúng mà ra. 
Coi nhẹ việc giáo dục văn hóa với lớp 
nhỏ thì sẽ cho ra lớp lớn vô văn hóa. 
Đơn cử như chuyện chơi Facebook, khi 
bạn viết ra một status trên trang nhà 
bạn cái tự nhiên có người nhảy vào 
chửi bới bạn ngang xương chỉ vì cớ 
những gì bạn viết ra trái ý người đó. 
Hay khi bạn tranh luận về một vấn đề 
gì với ai, cái tự nhiên người đang tranh 
luận với bạn tớn lên chửi bạn ngu như 
bò, trình độ mày không đủ nói chuyện 
với tao vân vân và vân vân thì có nghĩa 
là người đó chưa được dạy về văn hóa 
tranh luận bao giờ. 
Không dạy từ nhỏ văn hóa biết chấp 
nhận ý kiến trái chiều thì khi lớn lên 
nếu nắm được quyền hành chúng sẽ 

thành những kẻ độc tài. Không dạy từ 
nhỏ văn hóa biết xấu hổ mà cứ nhai đi 
nhai lại câu "bần cùng phải sinh đạo 
tặc" thì khi lớn lên chúng sẽ lao vào 
cướp đồ người ta khi người ta gặp nạn, 
ăn chận tiền cứu trợ nạn nhân thiên 
tai. Không dạy từ nhỏ văn hóa yêu 
thương thì khi lớn lên chúng sẽ cướp 
đất và đẩy người ta ra đường mặc cho 
nạn nhân gào khóc, hay xây dựng 
tượng đài nghìn tỉ trong lúc nhiều trẻ 
em nghèo phải ăn cơm với châu chấu 
cào cào... 
Một công ty có nhiều nhân viên ứng xử 
vô văn hóa thì khó lòng ăn nên làm ra, 
một quốc gia mà đa số công dân đi đến 
đâu mang tiếng đến đó thì khó lòng 
phát triển. 
Đừng tưởng nước 4000 năm thì dân sẽ 
có văn hóa. 
Không đâu, kẻ sống lâu chỉ được mỗi 
cái cao tuổi, bởi nếu không được giáo 
dục bài bản ngay từ nhỏ thì ngay cả 
một ông lão đã lên đến chức Tổng Bí 
Thư cũng không hiểu được cái văn hóa 
sẻ chia khi bằng mọi giá ôm hết quyền 
lực về mình. 
Cái văn hóa sẻ chia mà lũ trẻ con bên 
này được dạy từ lúc ê a. 
Nguồn: Thức Trần 5095 

Văn Hóa 

Mời đồng hương vào trang Facebook 
của Cộng Đồng để theo dỏi tin tức cập nhật 

 
https://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaSA/ 


