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                                                         CHAPTER 2: 

Giá như tôi biết điều này trước khi học 

đại học 

If only I had known this before 

studying at university 

TT - Những gì mà chàng trai 24 tuổi, sinh 

viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nêu 

ra trong cuốn sách Giá như tôi biết những 

điều này... trước khi thi đại học của 

mình không hề lạ nếu không muốn nói là 

nỗi băn khoăn, suy tư thường trực của 

nhiều gia đình Việt. 

 

Trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học, cao 

đẳng 2013, Tuổi Trẻ trích đăng những 

dòng tâm sự rất thật này (sách do Nhà 

xuất bản Phụ Nữ ấn hành). 

 

TT – The things that 24-year-old boy, 

a student of HCM Banking 

University, outlined in the book “If 

only I had known this... before 

attending  my university 

examination” are also the permanent 

anxiety of many Vietnamese families. 

 

Before the university and college 

entrance exam in 2013, 

TUOITRENEWS quoted these 

truthful confidences (This book has 

been published by Women’s 

Publishing House) 

 

Kỳ 1: Phải là đại học! 

Cứ mỗi dạo nghỉ tết xong, các bạn học 

sinh cấp III lại nô nức chuẩn bị nộp hồ sơ 

dự thi đại học, nếu không quá lời thì đây 

là giai đoạn sốt sắng nhất của tất cả mọi 

người. 

 

Nếu bạn ở miền quê, bạn sẽ thấy rất rõ 

từng câu chuyện mà người trong làng 

trong xã bàn tán hỏi thăm nhau về con 

nhà này nhà kia, “Năm nay thi trường gì? 

Ngành gì? Thi bao nhiêu điểm? Đậu hay 

trượt? Nó học ra sao? Ngành này sang, 

ngành kia kém?”... đang xảy ra hằng 

ngày. Các bạn đang chuẩn bị thi đại học 

cũng giống như diễn viên chính được mọi 

Chapter 1: Must be UNIVERSITY! 

After every Tet holidays, the high 

school students are eager to prepare 

the documents for submission the 

university exam. If we do not speak 

with exaggeration, this is the most 

fervent phase of everyone. 

If you live in the countryside, you 

would observe clearly the stories that 

everyone discuss about the children 

of each family. “Which school should 

I choose this year? Which major? 

How many scores? Passed or failed? 

How does he learn? Which major is 

better? …” It is happening daily. The 

students who are preparing for the 
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người chú ý đến, và các bậc phụ huynh 

như “đạo diễn” hồi hộp đợi chờ sự thể 

hiện của đứa con yêu dấu. 

 

Áp lực nhân lên 

Tôi không biết đó là điều đáng mừng hay 

đáng lo? Bởi nếu bạn thi đậu đại học thì 

điều đó thật tuyệt, đây chính là điều có 

thể nói không gì vinh dự hơn cho bạn và 

gia đình. Bạn và gia đình sẽ trở thành tâm 

điểm được cả làng, cả xã nhắc tới. 

Nhưng nếu ngược lại thì sao? Chắc bạn 

không cần tôi nói nhiều về điều này! Khi 

bạn trượt thì mọi thứ lúc này không chỉ có 

nước mắt đau khổ của bạn, mà còn là sự 

nhục nhã của cả gia đình. Tôi xin nhấn 

mạnh rằng những điều trên không quá lời 

đâu nhé! 

 

Đó chính là sự thật đang hiện hữu. Bạn 

vốn dĩ đã bị áp lực vì “trận đấu” mà bạn 

đang phải đối mặt, nay áp lực đó được 

nhân lên nhiều lần khi nó mang theo mình 

là niềm vinh dự hay sự nhục nhã của bạn 

và gia đình. Kết quả của nó là đã có bạn 

tự tử hết sức đau thương, và nhiều chuyện 

đáng buồn mà xã hội chúng ta đang đối 

mặt. 

 

Dịp tết năm 2011, khi về thăm quê, tôi 

ghé nhà thăm chúc tết cô giáo cấp II. Sau 

một hồi huyên thuyên với cô, cô mới bắt 

đầu chia sẻ với tôi về chuyện thi đại học 

của con cô. Tôi dễ dàng nhận ra trong ánh 

mắt của cô hiện lên bao nỗi lo lắng của 

một người mẹ. 

 

university exams  seems to be the 

main actors. They are paid attention 

by everyone and the parents are the 

directors who are nervously waiting 

for the performance of their beloved 

children. 

More and more pressure 

I do not know it is a good thing or a 

concern? Because if you pass the 

university exam, it’s great, I can say 

that there is nothing more honorable 

for you and your family. You and 

your family will become the focal 

point for the whole areas to mention. 

But on the contrary, what happens? 

Maybe you do not need me to say 

more about this! When you fail, all 

things are not only just your bitter 

tears or your pain, but also the 

disgrace to the whole family. I would 

like to emphasize that the above 

situation is not exaggerated! 

That is the existent truth. You are 

inherently put under the pressure of 

"the game" that you are facing, this 

pressure is multiplied when it carries 

the honor and disgrace of your 

family. The result is that there are 

some very painful suicides, and many 

sad stories that our society is facing. 

 

 

In 2011 Tet vacation, when visiting 

homeland, I came to wish my 

secondary teacher a Happy New 

Year. After chatting with her, she 

began to share  her child's university 

competition with me. I easily 

recognized  how anxious a mother 
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Năm trước con cô thi đại học nhưng đã 

trượt. Mặc dù em thừa sức đậu hệ cao 

đẳng ở nhiều trường, nhưng nhà cô giáo 

tôi cũng khá giả nên chấp nhận cho em 

vào Sài Gòn để ôn luyện với hi vọng sẽ 

thi đậu đại học. 

 

Điều tôi cứ nhớ mãi khi cô bảo rằng: “Ba 

của nó thì sĩ diện, ngành nào thì ngành 

nhưng phải là đại học để ba nó nhìn mặt 

bạn bè, nhìn mặt hàng xóm”. Cô ngập 

ngừng một hồi rồi nói tiếp: “Năm trước 

con bé không đậu đại học, ba nó buồn 

lắm, uống rượu suốt ngày, nhìn con người 

ta đậu đại học ăn mừng tưng bừng, nên cả 

năm nay ba nó như không muốn đi ra 

đường để nhìn bạn bè, hàng xóm gì hết”. 

 

 

 

 

Cô im lặng một lúc rồi thở dài: “Cô thì 

buồn chút rồi cũng qua thôi! Còn ba nó 

thì thấy xấu hổ! Cô bảo cứ để em học cao 

đẳng cũng được mà ba nó nhất quyết phải 

là đại học mới chịu”. Tôi cảm nhận sự đè 

nén trong lòng cô bấy lâu, cô dường như 

muốn nói với tôi tất cả: “Em cũng biết 

những người trong xã mình đấy, họ bàn 

tán lời ra lời vào nên ba nó càng buồn, 

càng bực hơn. Cô chỉ lo con bé nó bị áp 

lực quá chịu không nổi...”. 

 

 

 

could be through her eyes. 

 

Last year, her daughter failed the 

university entrance examination. She 

can pass many colleges easily but my 

teacher lives in a well-to-do family, 

so she let her daughter to revise the 

exams in Saigon with hopes of 

passing the university. 

I was unforgettable when she said 

that "Her dad always saves face. He 

insisted that our daughter could study 

whatever majors but it is necessary 

that she must be in a university, only 

in that way he can face with his 

friends and neighbors." She hesitated 

a moment and then said: "Last year, 

our daughter did not pass the 

university exam; her dad was very 

unhappy, drank all day. He 

contemplated someone who passed 

the exam and hold jubilant university 

celebration, so this year he did not 

want go out to meet any friends or 

neighbors" 

 

She was silent for a moment, and then 

sighed: "I just had a little sadness and 

then ignore it! However his dad was 

very ashamed! I told him to let our 

daughter study in a college but he 

only accepted a university". I 

sympathized with her restraint for a 

long time, it seemed like she want to 

say all: "You know, there have been 

widespread and inconclusive 

discussions  in our commune about 

this matter. That made her dad sadder 

and more angry. I was just worried 

that our daughter could not stand this 

pressure". 
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Một mình chống lại... cả nhà 

Tiếp theo là câu chuyện của một em gái 

trong xã tôi. Nhà em nằm trên con đường 

đạp xe đến trường ngày xưa của tôi. Thuở 

nhỏ em có ước mơ trở thành giáo viên 

mầm non. Và ước mơ ấy vẫn không phai 

theo năm tháng, cho đến ngày em chọn 

ngành thi đại học. Em hồn nhiên kể với 

tôi: “Em ước sẽ trở thành một giáo viên 

mầm non được nhiều đứa trẻ yêu mến 

nhất đó”. 

 

Sau đây tôi trích một đoạn trong bức thư 

của em kể lại: “Một hôm, vào bữa cơm tối 

của gia đình thì ba em hỏi: “Thế năm nay 

con định thi ngành gì?”. Em đợi câu hỏi 

này của ba rất lâu rồi. Đã mấy ngày, đầu 

em cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ đậu đại học 

và trở thành giáo viên mầm non. Em 

muốn khoe với ba về ước mơ của mình 

lâu lắm, nhưng giờ mới là lúc em muốn 

ba má em bất ngờ. Lòng em tràn đầy hạnh 

phúc đáp lại lời ba: “Con định thi ngành 

giáo viên mầm non đó ba”. 

 

 

Chưa đợi ba trả lời em liền hỏi ba như 

muốn nhấn mạnh ước mơ của mình: “Con 

chọn ngành đó ba thấy sao? Được không 

ba?”. Lúc đó em đã nghĩ ba em sẽ ủng hộ 

và em như đang chờ đợi lời ba sẽ khen em 

như những lúc em ngoan và làm ba hài 

lòng. 

 

Thế nhưng mọi thứ như bị dập tắt khi vẻ 

mặt tươi cười lúc nãy của ba em được 

thay bằng vẻ mặt tức giận, em rất sợ mỗi 

lúc ba em như thế. Ba đáp lại lời em mà 

như hét lên: “Mày hết ngành để chọn hay 

 

Against the family… alone 

Next, this is a story about a little girl 

in our commune. Her house is on the 

bike-road to my old school. She had a 

dream of becoming a preschool 

teacher when she was a child. And 

that dream  has not faded through the 

years, until the day she chose to join 

the university exam. She innocently 

told me: "I wish to become a 

preschool teacher to be loved by most 

kids" 

 

Here I quote a paragraph in her letter: 

"One day, in the family dinner time, 

daddy asked: "So this year, which 

major are you going to choose?". I 

have waited this question for a long 

time. Recent days, I always thouhgt 

that I would pass the university exam 

and become a preschool teacher. I 

wanted to show my dream off with 

daddy long time, and now it was time 

I would like to surprise my parents. 

My heart felt extremely happy when 

answering dad: “I purpose to become 

a preschool teacher". 

 I could not wait for the answers, I 

asked him to emphasize my dream: 

"How do you think about this major? 

Is this OK?". At this time, I thought 

my father would support me and I 

was waiting for words as he gave me 

when I was obedient and made him 

pleased. 

 

But everything seemed to be 

suppressed when my daddy’s smiling 

face in just a moment ago is replaced 

by a angry. I was always afraid of 
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sao mà lại chọn ba cái ngành đó!”. 

Nước mắt em như muốn trào ra, cảm giác 

của em rất thất vọng về ba, bình thường 

lúc ba giận em chỉ biết im lặng, nhưng 

hôm đó em cũng cố lấy hết can đảm để 

hỏi ba: “Sao vậy ba? Ngành đó cũng được 

lắm mà. Với lại đó là sở thích của con từ 

thuở nhỏ nữa”. 

 

 

 

Lúc đó ba em càng cáu giận hơn rồi mắng 

em: “Mày thích chi ba cái ngành đó? Ba 

cái ngành đó mày học xong ra làm được 

tháng bao nhiêu? Liệu có đủ nuôi cái thân 

mày không? Suốt ngày chỉ biết quanh 

quẩn bên mấy đứa con nít! Mày thử nghĩ 

người ta giàu bằng nghề bác sĩ, kỹ sư chứ 

có ai giàu bằng nghề giáo viên đâu hả”. 

 

 

Trong em chỉ còn lại sự thất vọng dành 

cho ba, nước mắt em không hiểu sao cứ 

chảy, chén cơm em đang cố cầm trên tay 

như muốn rớt xuống, em chỉ biết cúi đầu 

nghe ba mắng xối xả. 

Những ngày sau đó cả gia đình em: nội, 

má, chú hay cậu bên nội ngoại, mọi người 

đều không cho em thi ngành đó. Mọi 

người đều trả lời giống như ba em: “Thi 

chi ba ngành đó thế con. Ngành đó suốt 

ngày chỉ biết quanh quẩn bên mấy đứa 

con nít”. 

 

Em rất thích ngành giáo viên mầm non, 

em thường hay mơ đến lúc mình sẽ ngày 

ngày được ở bên bọn trẻ. Em thích tiếng 

cười, giọng nói của chúng. Em yêu từng 

each moment like this. He responded 

as he shouted at me: "Is there nothing 

for you? Why do you choose this 

bullshit major!!!" 

My tears streamed out, I felt very 

disappointed about my daddy. When 

he got angry, I only kept silence, but 

that day I tried to screw up my 

courage to ask: "Why not dad? This 

major is really good. Furthermore, it 

has been my hobby, my wish since I 

was a child." 

At this time my daddy was more and 

more angry and he yelled at me: 

"What cause you choose that 

worthless major? After finishing 

university, how much will you earn a 

month? Is there enough for you to 

support your family, isn’t there? All 

the day you just hang around the kids 

and the kids! All the wealthy are 

doctors, engineers, who become rich 

by teaching? Huh." 

I was just in despair, I did not know 

why my tears flowed, the bowl of rice 

I was holding seemed to fall down. I 

only bowed to receive his severe 

reprimand. 

The next days, all my family: 

grandmother, mom, paternal or 

maternal relatives, everyone did not 

allow me to study that major. They 

explained exactly the same as my 

daddy: "What is the purpose of that? 

You just hang around the kids all 

day” 

I love preschool teacher, I often 

dream of the days when I would be 

on the kids side. I love their laugh, 

their voice. I love every funny and 

adorable act. I want to teach kids new 
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hành động ngộ nghĩnh, đáng yêu, em 

muốn dạy cho bọn trẻ những điều mới lạ. 

Em không biết mình phải làm sao đây? 

Em phải thuyết phục ba má em, nội em, 

chú em, cậu em như thế nào đây? Cứ nghĩ 

tới là nước mắt em chảy ra”. 

 

things. I really did not know what to 

do? I have to convince my parents, 

my relatives,.. how was that? Just 

think of that, my tears flow out" 

 

Đinh Tuấn Ân sinh ngày 4-10-1989 trong 

một gia đình nghèo tại miền quê ven biển 

Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Ân là 

sinh viên ngành tài chính - ngân hàng 

khóa 2007-2011 Trường ĐH Ngân hàng 

TP.HCM; sáng lập viên kiêm giám đốc 

chuỗi cửa hàng tàu hủ HAT. Do còn nợ 

hai môn nên Ân vẫn chưa nhận bằng tốt 

nghiệp. Bạn Lương Thị Ngọc Anh, lớp 

phó học tập lớp DH23A7 Trường ĐH 

Ngân hàng TP.HCM, lớp mà Đinh Tuấn 

Ân từng học, cho biết: “Khi biết Ân bỏ 

không thi hai môn, tôi giận bạn ấy một 

thời gian. Nhưng khi thấy thành quả, ý chí 

quyết tâm theo đuổi ước mơ của Ân, tôi 

thấy quý bạn ấy hơn”. 

 

Dinh Tuan An was born on 4/10/1989 

in a poor family in a rural coastal 

area: Duc Minh, Mo Duc, Quang 

Ngai province. An is a Finance – 

Banking student of HCM Banking 

University from 2007 to 2011. He is 

also a founder and director of a chain 

of tofu outlets – HAT. Due to two 

outstanding subjects, he can not 

receive the diploma. According to 

Luong Thi Ngoc Anh, learning 

deputy monitor of class DH23A7, the 

class where Dinh Tuan An studied at: 

“When I knew that An abandoned his 

two subjects, I was mad at him for 

some time. But seeing his results and 

the determination to pursue the 

dream, I loved him more. 

Tôi đậu đại học, tôi chọn nó chỉ vì nó là 

ngành “hot”. Tôi đã sai lầm... Tôi dần 

nhận ra những gì đang học trên giảng 

đường không thuộc về tôi. Tôi cảm thấy 

rất bối rối và mơ hồ về tương lai của 

mình. 

 

I passed the university exam, I chose 

my major only because of its “hot”. I 

was wrong. I gradually realized what 

I have learned in the classrooms 

which did not belong to me. I felt 

very confused and vague about my 

future. 

 

Kỳ 2: Chán nản trên ghế giảng đường 

TT - Tôi không muốn khi bạn chính thức 

trở thành sinh viên, hoặc có thể đến khi 

bạn tốt nghiệp đại học, hoặc khi bạn đang 

ở nơi chín suối vì tự tử sau khi thi trượt 

đại học... và bạn thốt lên rằng: “Giá như 

Chapter 2: Depressed when 

studying university 

I do not want when you officially 

become a student, or maybe when 

you graduate, or when you're at 

Nether regions because of suicide 



Internship report 
 

 

 
 

Student: Lê Nhật Hữu Bình                                                                                                  7 
 

 

tôi biết những điều này... trước khi thi đại 

học”. 

 

Trò chơi may rủi 

Tôi từng là một học sinh khá giỏi thời cấp 

II, cấp III, tôi rất tự tin và luôn trao cho 

mình mục tiêu trở thành người dẫn đầu ở 

những môn học tôi thích. Tôi cũng thừa 

nhận mình đã từng rất kiêu ngạo, đối với 

tôi thời đó việc thua một ai khác trong 

những môn tôi thích như một điều rất sỉ 

nhục. 

Rồi chuyện gì đến cũng đến, đến lúc tôi 

và những người bạn cùng lứa bước vào 

thời khắc chuyển giao quan trọng, đó là 

thi đại học. Lúc này có rất nhiều câu hỏi 

được đặt ra trong đầu mỗi chúng tôi: “Tôi 

nên chọn ngành nào để học?”, 

“Tôi nên chọn ngành mà bố mẹ bảo - 

thậm chí là áp đặt - hay theo niềm đam 

mê của mình?”, “Ngành nào khi ra trường 

sẽ dễ kiếm việc làm?”... 

 

after flunking university ... and you 

say that: "If I knew this ... prior to 

university." 

 

Games of chances 

I used to be a good student in 

secondary and high school. I was 

very confident and always set myself 

a goal to become a leader in the 

subjects I like. I also admit I have 

been very arrogant, at this time, it 

would be a shame if I lost someone in 

one of my favorite subjects. 

Whatever will be, will be. At the time 

when I and my peers entered into 

turn-key - the university entrance 

exam. There were many questions in 

our head: "Which major should I 

choose to learn?", “I should choose 

the major as my parents tell – even 

impose, or my passion?”, “Which 

major that help me be easy to find a 

job after graduation?” 

 

Tôi chưa đặt câu hỏi quan trọng với 

chính mình 

Đến một ngày - khi tôi sắp hoàn thành 

năm đầu tiên của đại học, tôi cũng nhận ra 

mình không thể cứ sống mãi một cuộc 

sống tồi tệ, buông thả, tôi cần phải dũng 

cảm để tìm cho một hướng đi. Tôi biết 

mình đã sai lầm khi chọn ngành đang học, 

tôi nghĩ tôi đã chọn nó chỉ vì nó là ngành 

“hot” và sự nông nổi. Có lúc tôi nghĩ rằng 

đã quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ. Tôi 

từng nghĩ giá như tôi có thể quay về thời 

học sinh, nhưng đó là điều không thể. 

Điều quan trọng lúc này, tôi muốn tìm 

I have never asked myself 

important questions 

One day - when I nearly completed of 

the first year in university, I realized I 

could not just live a bad life, self-

indulgent, I need the courage to look 

for a direction. I knew that I had 

made a mistake when choosing the 

current major. I thought I chose it 

because it is the "hot" major and 

because of my superficiality. 

Sometimes I reflected that it was too 

late to restart anything. I thought if 

only I could go back to the student 



Internship report 
 

 

 
 

Student: Lê Nhật Hữu Bình                                                                                                  8 
 

 

điều gì đó thuộc về riêng mình, nhưng thú 

thật tôi vẫn còn rất mơ hồ. 

Điều đầu tiên, tôi cần xác định được niềm 

đam mê của tôi là gì? Đó là câu hỏi ngắn 

gọn và cực kỳ quan trọng nhưng hình như 

trước đó - lúc thi đại học, tôi chưa bao giờ 

thật sự nghiêm túc đặt câu hỏi này với 

chính mình. Cứ mỗi ngày trôi qua tôi đều 

đi tìm câu trả lời... 

time, but it was impossible. The 

important thing at this time was that I 

want to find something that belongs 

to my own, but frankly I was still 

very vague. 

The first thing I need to identify what 

is my passion? It was a brief question 

and vitally important, but it looks like 

before - at the university exam, I had 

never really seriously asked this 

question to yourself.  Each passing 

day, I have been looking for the 

answers ... 

Dường như không có một câu trả lời tuyệt 

đối nào, thậm chí mọi thứ có vẻ rất mơ hồ 

đối với tôi và những người bạn thế hệ tôi. 

Chúng tôi chọn ngành giống như đang 

chơi một trò chơi may rủi, và có những lý 

do để đưa ra quyết định đôi khi rất ngớ 

ngẩn. Kết quả sau bao năm miệt mài đèn 

sách, bản thân tôi thi đỗ vào một trường 

đại học danh giá với chuyên ngành “hot” 

nhất thời bấy giờ. Cảm giác lúc đó thật 

tuyệt vời, tôi còn nhớ gia đình tôi, những 

người thân thiết nhất của tôi, và dĩ nhiên 

cả bản thân tôi đã tự hào vì chính tôi như 

thế nào. 

Tôi tận hưởng cảm giác từ một vùng nông 

thôn xa xôi, nghèo nàn lên đường vào Sài 

Gòn để học tập và trở thành một sinh viên 

như tôi từng mơ. Có nhiều cảm giác xen 

trộn mà cho đến lúc này tôi mới bắt đầu 

cảm nhận: cảm giác giã biệt những người 

thân yêu của mình, cảm giác nhớ nhà khi 

bước chân lên mảnh đất Sài Gòn xa lạ, 

nhiều thứ cảm giác mà tôi nghĩ rất lạ với 

tôi trước đó. Thế nhưng cảm giác tự hào, 

lòng tràn đầy hạnh phúc có lẽ là mạnh mẽ 

nhất trong những ngày đầu khi tôi chính 

thức trở thành sinh viên và ngồi trên 

giảng đường hiện đại. Mọi thứ không còn 

It seems that there is no absolute 

answer, even if everything seems 

very vague to me and my peers. We 

selected majors like playing a game 

of chances, and there were some 

reasons to make a decision which 

were sometimes very silly. The result 

of many years burning the midnight 

oil was that I myself passed a 

prestigious university with a “hot” 

major at the time. I felt so wonderful. 

I remembered how my family, who 

I'm closest to, and of course myself, 

was proud of me. 

I enjoyed the feeling that I was in a 

remote poor rural area, on the move 

to Sai Gon for studying and became a 

student as I had dreamed. There were 

many mixed feelings that until this 

moment I started to know: the feeling 

when saying goodbye to my loves, 

feeling homesick when stepping foot 

in a strange place - Sai Gon, and 

many feelings which were very 

strange to me.  

But the sense of pride, being full of 

happy were perhaps the most 

wonderful in the early days when I 
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là giấc mơ nữa mà đó là thực tế, và thực 

tế đó thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì 

tôi đã từng mơ khi còn là học sinh. 

 

 

Có thể nói đó là lúc tôi sống trên đỉnh 

vinh quang. 

 

Cảm giác thua cuộc 

Thời gian trôi qua và những cảm giác 

tuyệt vời đó bắt đầu được thay thế dần bởi 

cảm giác tồi tệ. Tôi dần nhận ra ngày qua 

ngày những gì tôi đang học trên giảng 

đường không thuộc về tôi, tôi cảm thấy 

rất bối rối và mơ hồ về tương lai của 

mình. Điều tồi tệ và kinh khủng nhất 

chính là cảm giác của một kẻ thua cuộc, 

cảm giác như bị sỉ nhục khi thấy mình 

kém cỏi, tôi không còn ham muốn mạnh 

mẽ của một kẻ dẫn đầu. Tôi bắt đầu có 

những bạn mới, và rất nhiều trong số họ 

dường như giống tôi - là những kẻ chấp 

nhận thua cuộc. 

Tôi còn nhớ một lần tôi đã bực mình như 

điên lên, đến nỗi tôi bỏ tiết học giữa 

chừng và đạp xe thất thần trên đường mà 

trong đầu vẫn bị câu nói vô tình của một 

người bạn trong nhóm ám ảnh tôi: “Thì 

con nhỏ đó “pro” nhất rồi, tí nữa kiểm tra 

ngồi gần nó chép là được...”. Tôi nghĩ vì 

sao tôi lại trở nên kém cỏi thế chứ? Cảm 

giác như tôi đã bị đánh gục. Ngày trước 

tôi chính là “con nhỏ” đó, và chỉ có thể 

hơn chứ không bao giờ ngược lại, hoặc 

tôi sẽ đấu tranh, cày ngày cày đêm để là 

kẻ mạnh nhất, dù chỉ bị xếp vào hàng hai 

tôi đã thấy “nhục” rồi. 

 

officially became a student, sit in a 

modern lecture hall. Every things was 

no longer a dream anymore. It was 

the reality and that reality was even 

more amazing than what I dreamed 

when I was a pupil. 

I can say that I lived in the spotlight. 

 

Feeling of being defeated 

Time passed through and the great 

feelings that began to be replaced by 

bad feelings. I gradually realized day 

by day what I was learning in the 

classes did not belong to me, I felt 

very confused and vague about my 

future. The worst and most terrible 

was the feeling of a loser, feeling 

shame when seeing my horrible. I did 

not have a strong desire as the leader. 

I began to make some new friends, 

and most of them seemed to be like 

me – the men who accepted being 

defeated. 

 

 

I remember one time I was annoyed 

as being mad, so I left school and 

rode lifeless on the road but still was 

haunted by in the unintentional 

sentence of a friend in my group: 

"That girl is the best, there will have a 

test in a little while, we just seat close 

to her and copy the answer... ". I 

thought why I became so poor? It felt 

like I am knocked down. I was "that 

girl" before, maybe better and never 

be reverse. I would fight, I would 

work my fingers to the bone all day 

and night to be the strongest. Though 

I was the runner-up, I also felt shame! 
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Nhưng rồi thời gian trôi qua, những người 

bạn của tôi đã dạy tôi cách “copy” bài, và 

cách để trở thành một kẻ thua cuộc thật 

sự, như những “con virút gây bệnh”, dần 

dần tôi quên mình đã từng mạnh mẽ như 

thế nào. Tôi không còn tự tin như ngày 

trước, thời gian trôi đi và tôi cũng mặc 

định kiểu tư duy rằng “tôi chỉ là một 

thằng ngu, mấy đứa kia mới giỏi”, cảm 

giác giống như tôi đã đầu hàng. Tôi trở 

nên tự ti và tiêu cực đến chính tôi cũng 

không còn nhận ra và tôi cũng không biết 

nó đến với tôi khi nào. Tôi ngày càng có 

nhiều bạn bè, những đứa thuộc hàng “kém 

cỏi” nhất lớp - tôi chỉ nói lên sự thật chứ 

không có ý định chê bai - và tôi cũng biết 

cách ngồi cùng họ để nói chuyện về 

những đứa học giỏi trong lớp mình - điều 

mà ngày trước tôi chưa bao giờ làm vì 

chưa bao giờ chấp nhận thua người khác. 

 

Tôi bắt đầu ăn nhậu, tôi thấy thật chán 

nản, và các trò chơi quậy phá chính là 

cuộc sống của tôi. Tôi không còn miệt 

mài đèn sách như thời còn học sinh. 

Những giây phút tôi là người mạnh nhất, 

là kẻ dẫn đầu giờ đã trở thành quá khứ. 

Tôi đã trở thành một kẻ tự ti, yếu đuối, và 

cảm giác đầy tội lỗi với gia đình. Tôi đã 

thua ngay cả trong suy nghĩ của mình, tất 

cả như virút và nó đã dần kiểm soát con 

người tôi hoàn toàn. Tôi ước gì có ai đó 

cho tôi biết tôi nên làm gì? 

 

Có lẽ sẽ không có gì thay đổi, và tôi vẫn 

sẽ sống cuộc sống như thế nếu không 

được may mắn quen biết và trở nên thân 

thiết với người bạn gái Trần Juy Ly. Đấy 

là người bạn học cùng lớp với tôi trong 

hai năm đầu đại học, và người bạn này có 

lẽ là người học giỏi nhất lớp tôi lúc này. 

But time passed through, my friends 

showed me the way to copy the 

answers and the way to become a real 

loser. As a “inflectious virus”, I 

gradually forgot how I was vigorous. 

I had not been confident any more 

and by default, I had a mentality: “I 

am only an idiot, others are good”, 

that was the state like I surrendered. I 

became self-deprecation and negative 

even I myself could not recognize and 

I did not know when it happened to 

me. I had more and more friends – 

the worst of my class. I just say the 

truth and do not intend to be scornful. 

And I learned the way to sit together 

and chat about good students in my 

class – the thing I had never done 

before because I had never accepted 

to be defeated. 

 

I started to drink, I felt discouraged 

and making fuss was my life. I did 

not forgot myself in work as I was a 

the pupil. The moment I am the best, 

the leader became a thing in the past. 

I turned into a coward, an inferiority 

complex man, and had much fault to 

my family. I lost right here - in my 

mind and all things are virus which 

step by step took over myself 

completely. I wish that someone 

could tell me what I should do now. 

 

Perhaps nothing would change, and I 

would still live that life if I was not 

lucky and acquainted with a girlfriend 

named Tran Juy Ly. That was my 

classmate in the first two years of 

university, and this friend was 

probably the best of my class. When 
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Khi kể về quá khứ thời còn học sinh, 

chúng tôi cảm thấy rất đồng cảm về nhiều 

thứ, cảm giác của kẻ dẫn đầu và luôn cố 

gắng để đạt được điều đó. 

 

Juy Ly có một cái tên rất đặc biệt như bạn 

thấy đấy, bạn ấy từng là học sinh giỏi 

quốc gia môn tiếng Anh thời học sinh và 

đạt được nhiều thành tích rất đáng nể thời 

đại học với tôi. Chính bạn đã cho tôi 

những gì từng thuộc về tôi trước đó: sự tự 

tin, niềm kiêu hãnh... Tôi đã nhanh chóng 

lấy lại mọi thứ để bước ra khỏi lối mòn và 

đi theo con đường riêng của mình, thậm 

chí tôi còn trở thành “người thầy” của bạn 

sau đó như bạn vẫn thừa nhận. Mặc dù 

bây giờ chúng tôi không còn bên nhau 

như thời sinh viên nhưng tôi vẫn luôn 

thầm biết ơn người bạn này về những 

điều đó. Đó chính là bước khởi đầu để tôi 

làm lại tất cả. 

Giờ đây khi ngồi đây và chia sẻ những 

điều này với bạn, tôi cảm thấy mọi thứ rất 

rõ ràng, tôi học được rất nhiều bài học 

quý giá từ bạn bè của mình, từ những con 

người thành công trên thế giới. Tôi đã 

từng ước rằng “giá như tôi biết những 

điều này... trước khi thi đại học”. 

 

talking about the student time in the 

past, we sympathized about many 

things, the feeling of the leader and 

always tried to achieve that. 

 

Juy Ly has a very special name as 

you can see, she was a national level 

excellent student in English and 

gained remarkable achievement in 

university. She herself gave me what 

once belonged to me before: self-

confidence, pride ... I was quick to 

get everything to exit the trail and 

step in my own path, and I even 

became her "mentor" like she 

admitted. Although now we are no 

longer together, I am always grateful 

to this friend about it. That is the first 

step for me to do all. 

 

 

Now I am sitting here and sharing 

this with you, I feel things very 

clearly, I learned many valuable 

lessons from my friends, from those 

who are successful in the world. I 

used to wish that "If only I had 

known this ... before studying 

university" 

 

Kỳ 3: Những viên đá đặt sẵn 

TT - Đôi khi bạn chỉ đơn giản nghĩ rằng: 

Ngành nào sau này dễ kiếm việc làm? 

Ngành nào mà nghe thời thượng? 

 

Còn chuyện đi tìm niềm đam mê của bạn 

là gì, để chọn ngành yêu thích thì tốn thời 

gian và vô bổ. Tôi cũng nhận ra rất nhiều 

Chapter 3: The built stones  

 

- Sometimes you simply think that: 

Which major could easily find a job 

thereafter? Which ones sound 

fashionable? 

 

The things about finding your 
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bạn còn không biết mình thích điều gì và 

điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta cũng 

không biết thi ngành nào. 

 

 

Nơi nào sẽ thuộc về tôi? 

Mỗi bạn học sinh hãy tự vấn mình rằng: 

“Tôi đã dành bao nhiêu thời gian cho việc 

chọn ngành nghề thi đại học?”, “Tôi đã đi 

tìm kiếm điều mà tôi thật sự đam mê 

chưa?”.  

Thực tế bấy lâu nay bạn đang bước trên 

những viên đá to lớn đã được đặt sẵn để 

bước trên dòng sông chảy xiết. Mỗi ngày, 

mỗi năm trôi qua bạn chăm chỉ học, vùi 

đầu vào đống sách vở ở trường thật ra đơn 

giản cũng giống như bạn đang làm công 

việc tìm ra những viên đá tốt nhất đã được 

đặt sẵn để bạn có thể bước trên dòng sông 

chảy xiết ấy một cách nhanh nhất và tốt 

nhất. Thế nhưng khi đến cuối dòng sông 

là biển lớn bao la và câu hỏi đặt ra cho 

mỗi chúng ta rằng: “Nơi nào sẽ thuộc về 

tôi?”. 

 

 

Câu hỏi ấy có lẽ sẽ không có ai, không có 

hệ thống giáo dục nào có thể đặt sẵn cho 

bạn ngoại trừ chính bạn đi tìm kiếm và trả 

lời cho chính bạn. Điều đó có nghĩa khi 

bạn đang đứng trước cánh cửa đại học thì 

không ai ngoài bạn có thể lựa chọn tương 

lai, trả lời giúp bạn câu hỏi: “Niềm đam 

mê của tôi là gì? Tôi sẽ thi ngành nào?”. 

Sẽ không quá lời nếu tôi bảo rằng: trả lời 

hai câu hỏi ấy chính là trả lời cho tương 

lai của bạn, trả lời cho việc bạn sống phần 

đời còn lại của mình với công việc mình 

passion, choosing your favorite job 

are all just wasting time and 

pointless. I did realize a lot of people 

do not even know what their interests 

and that also means we don’t know 

which major to take. 

Where do I belong? 

Every students should ask 

themselves: “How much time I’d 

spent for choosing major?”, “Have I 

ever looked for what I am truly 

passionate yet? 

It’s become a fact for a very long 

time, you’re stepping on the large 

stones, which were already placed for 

you to cross the raging river.  After 

days and years passing, it happens in 

one day when you realize the fact that 

you have been giving your own best 

on studying, digging and rolling on 

all over tons of books is just a way 

for you to search the best big rocks, 

crossing that cruelest river as fast and 

good as possible.In the end, you will 

find yourself not in the river but in a 

vast great ocean and the only question 

left for each one is: “Where do I 

belong?”   

No one or any education system can 

answer that question except for 

seeking and answering by your own 

self. That means, when you’re facing 

with the decision, it’s only you can 

make it, only you can answer the 

questions: “What’s my passionate? 

Which major should I take?”. It’s not 

exaggerated if I say that: The way 

you response these questions helps 

you not only figure out your future, 

but also answer how you are going to 
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yêu thích hay không. 

 

live for the rest of your life with your 

desirable job. 

 

Bạn dần đứng giữa hai sự lựa chọn: bỏ 

học và thi lại ngành bạn thích, hay bạn sẽ 

tiếp tục học ngành đó? Tôi nhận ra phần 

lớn bạn bè tôi đều cố gắng để theo đuổi sự 

chán nản đó, tức là tiếp tục học. Bởi lẽ 

chúng ta phải thừa nhận một điều chúng 

ta chính là niềm hi vọng của bố mẹ. 

Những lúc như thế, niềm hi vọng của bố 

mẹ bạn, sự tự hào của họ về ngành bạn 

đang học sẽ khiến bạn không muốn làm 

bố mẹ bạn thất vọng, sự e ngại thay đổi... 

Điều đó sẽ tiếp tục níu giữ bạn thật chặt 

để phải học tiếp. 

Eventually, you will find yourself 

standing in front of the cross road that 

no one wants to face in their whole 

lives: abandon school and get right 

back where you belong to or continue 

to finish what you have been set? I 

realize that not everybody has strong 

will to follow their hearts, and 

apparently, they got to finish what 

they started. We finally have to admit 

the ugly truth that we, our own 

selves, are our parents’ pride. And 

from that hard moments, the pride 

and hope of your parents, and the 

hesitation of changing, those are the 

wake-up call, get you out of your 

fantasy, and make you keep going the 

wrong way. 

Thế nhưng bấy lâu các bạn học sinh 

chúng ta cứ mải mê đến chuyện học ở 

trường và không hề quan tâm đến việc đi 

tìm kiếm câu trả lời cho mình. Không có 

gì ngạc nhiên khi mãi đến lúc bạn đang 

đứng trước cánh cửa đại học và vẫn bối 

rối rằng bạn sẽ thi ngành nào và thật sự 

đam mê điều gì. 

Tôi không có ý định phê phán việc bạn 

dành thời gian học ở trường lớp bao lâu. 

Vì quả thật điều đó rất ngớ ngẩn. Tôi chỉ 

mong bản thân mỗi chúng ta hãy so sánh 

xem thời gian chúng ta dành cho việc hiểu 

chính mình, tìm hiểu niềm đam mê của 

chính mình như thế nào. Nếu câu trả lời 

của bạn là: “Tôi chưa nghĩ đến điều đó” 

hay “Tôi dành cho nó ít đến nỗi tôi không 

còn nhớ cho đến khi tôi đứng trước cánh 

cửa thi đại học” thì bạn cũng đừng nên 

But for so long, we have been 

constantly putting ourselves in 

schooling and not caring about 

finding our answer. So, when you’re 

struggling with the decision, there’s 

nothing to be surprise if you’re still 

confused with your choice and 

passion. 

I do not intend to criticize about how 

long you have been spending your 

time on school, because it’s so silly. I 

just want you to look back and think 

deeply about what you have done in 

order to understand your own desire. 

If your answer like “I haven’t thought 

about that yet” or “I think I had, once 

or twice but I don’t remember 

exactly…”, then, you should not be 

surprised why you are so confused  
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ngạc nhiên vì sao bạn vẫn đang bối rối khi 

chọn ngành. 

 

Bạn cứ thử tưởng tượng sẽ như thế nào 

nếu mỗi sáng thức dậy bạn phải làm công 

việc mà bạn không thích, mỗi tối đi ngủ 

bạn bị ám ảnh bởi nó và cứ thế ngày qua 

ngày trong cuộc đời của bạn? Điều đó thật 

tồi tệ. 

 

 

 

Hãy nhìn lại điều mà bạn hay thế hệ đàn 

anh, đàn chị lâu nay vẫn quan tâm khi 

chọn ngành thi đại học là gì? Có phải vì 

niềm đam mê của bản thân? Trong thực 

tế, chúng ta thường đặt lên trên cả việc 

mình yêu thích hay đam mê với những lý 

do có vẻ thuyết phục như: ngành đó sau 

này dễ kiếm việc làm, ngành đó lương 

cao, hay ngành đó do ba mẹ bạn chọn, 

ngành đó hiện nay đang “hot”, ngành đó 

nhiều bạn bè thi nên thi luôn cho vui... 

 

 

 

Tất cả những điều đó đều nói lên rằng 

chúng ta chưa nhận thức được tầm quan 

trọng thật sự của việc chọn ngành nghề 

thi đại học. Dường như bấy lâu nay chúng 

ta mang trong mình niềm tin như một 

điều hiển nhiên, chỉ cần cầm được tấm 

bằng đại học là thấy ổn rồi: “Làm gì thì 

làm nhưng phải có cái bằng đại học trước 

đã”. 

 

when choosing your major. 

 

 

You can imagine: Every morning, 

you have to get up and do all the 

work, which is boring and frustrating, 

then, when you come home, instead 

of enjoying the night with your 

family, you’re obsessed with your 

job. This will happen in every single 

day of your life and believe me, it 

sucks! 

 

Let’s take a look back at your 

previous seniors: what do they 

consider when choosing a university? 

Is that all about their own passion or 

something else? In reality, when we 

have to decide what we’re going to 

do, we are ordinarily not putting our 

love and passion on top. And to 

explain for this wrong direction, we 

always make up many convincing 

reasons like: you can easily find a 

job, that’s an well-paid job, it’s your 

parents’ choice, it’s a currently “hot” 

work, people tend to apply for this 

school…  

All these things above have shown us 

the truth that we had been simplifying 

and underestimating the importance 

of choosing our future occupation. 

For a long time, people absolutely 

confidence in getting an under-

graduated diploma can open the 

brighter path to the future: “Do 

whatever you want, just get the 

diploma first” 

Where do we go? 
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Rồi sẽ ra sao? 

Khi bạn đậu đại học danh giá với một 

ngành mà bạn và gia đình, những người 

thân thiết của bạn đều cảm thấy tự hào, 

hãnh diện vì bạn. Thế nhưng bạn nhận ra 

bạn không thích ngành bạn đang học. 

Thực tế bạn phải đối mặt như thế nào? 

 

Sự tự hào, sĩ diện của bạn và người thân 

như một liều thuốc giảm đau giúp bạn 

vượt qua khó khăn trong thời gian đầu 

tiên. Thế nhưng liều thuốc đó rồi cũng 

dần dần không còn tác dụng gì nữa, bởi 

căn bệnh gốc của bạn là không thích 

ngành bạn đang học. 

 

Bạn sẽ cảm thấy chán nản, gượng ép, mọi 

thứ đối với bạn thật nặng nề. Những giờ 

học trên giảng đường đối với bạn như 

những giờ tra tấn khi bạn cố ép mình: 

“Hãy học đi! Học đi! Rồi mọi thứ sẽ ổn 

thôi!”. Điều đó cũng giống như khi bạn 

đang tìm hiểu về người bạn đời tương lai 

của bạn và bạn dần dần nhận ra bạn 

không hề yêu, nhưng bạn vẫn cố gắng tự 

an ủi chính bạn rằng: “Hãy tìm hiểu đi! 

Hãy tìm hiểu đi! Rồi mình sẽ yêu thôi”. 

Như thực tế đến với nhiều người bạn của 

tôi, bạn dần sẽ học được cái tính “kiên 

nhẫn để tiếp tục chán nản” và luôn tự vỗ 

về bạn học tiếp. Tất nhiên, cũng sẽ đến 

lúc bạn nhận ra và tự thú nhận với chính 

bạn rằng: “Thật khổ sở khi học một ngành 

mà mình không thích”. Bạn sẽ cảm thấy 

mọi thứ thật tệ hại. 

 

 

 

When you passed a well-known 

university, it makes your parents, 

your family, or even your relatives 

are proud of you. But then, you 

realize that major isn’t suit you. How 

can you face that? 

 

 

The pride of your parents and even 

yours is an aspirin helps you get over 

the first tough time. But it’s not a 

panacea. When time goes by, it only 

comforts you, not cures you because 

the truth of your illness is getting 

bored with what you’re doing. 

 

You will feel depressed, feel like you 

were forced to study this thing, 

everything is just so hard. You try to 

push yourself up: “Study, study and 

everything will be okay” but 

spending hours in the lecture room 

listen to some irrelevant to your 

enthusiasm, it’s like you’re tortured 

by the teacher and you just want to 

escape from that hell. This is just the 

same way when you’re try to taking 

slow in a relationship and then you 

figure out that your soul mate’s hearts 

and yours are not beating to the same 

rhythm but you keep telling yourself 

“Just keep getting to know her 

better". From an experience that my 

friends have earned, you will 

gradually learn something called 

“passion to keep boredom” and 

continue with studying by telling 

yourself there's still a way out. Of 

course, when the time has come or 

when you cannot suffer this anymore, 

you will admit to your own self: “I 
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Điều tồi tệ hơn, dần dần cái tính tự tin của 

bạn một thời đã “bốc hơi”, thay vào đó là 

sự tự ti, chán nản chiếm trọn tâm hồn, 

chiếm trọn trái tim nhiệt huyết của một 

sinh viên như bạn. Tôi cũng cho bạn biết 

không phải lúc nào mọi thứ cũng đều 

thậm tệ đến thế. 

Bởi bạn sẽ gặp những người bạn xung 

quanh mình cũng chán nản, cũng đang 

khổ sở với thực tế trên giảng đường và 

bạn sẽ tìm thấy được niềm vui đồng cảm 

để tiếp tục kiên nhẫn khi cùng họ đổ lỗi 

cho giảng viên, đổ lỗi cho môn học, 

trường học. Bạn dần dần cũng học cách tự 

ti về bản thân, bạn đang bị biến thành một 

con vẹt đáng thương từ sai lầm khi mỗi 

ngày bạn phải cố gắng tự ép bản thân nhồi 

nhét vào đầu điều bạn không hề yêu thích. 

 

 

 

 

 

Lúc này, sau những năm trên giảng 

đường, bạn sẽ trở thành một người có 

kinh nghiệm “kiên nhẫn để tiếp tục chán 

nản” một cách đáng nể. Bạn nghĩ thời 

gian khổ sở, chán nản, tệ hại trên giảng 

đường đại học đã qua, thế nhưng tất cả 

chỉ là sự khởi đầu cho một tương lai tối 

tăm nếu bạn không thay đổi. Tương lai 

bạn sẽ cầm trên tay tấm bằng đại học và 

mang theo kiến thức bạn cố gắng nhồi 

was wrong and it’s miserable when 

learning a discipline that didn’t 

interested”. You will fell everything 

terribly. 

The worse thing is, your confidence 

will slowly “evaporated”, replaced by 

self-deprecation and disappointment. 

Your soul eventually will be full of 

emptiness and the fire of youth and 

enthusiasm in your heart will be gone 

with the wind of cold.  

Your mates who are also in 

desperation and depression because 

of the living in the hell surrounding 

you each day, help you recognize that 

you are not alone in this tasteless 

world, and suddenly, you feel the 

empathy that you have never touched 

before. Then you start to blame 

everything on your lectures, your 

subjects and even your school. 

Gradually, you learn how to 

depreciate yourself or how to force 

yourself into something you don’t 

enjoy, and finally, you’re slowly 

turned into a machine which always 

takes order from human whether you 

like it or not.  

Now, after years going to university, 

you, sooner or later, probably become 

a master of “passion to keep boring”. 

You think the time of being in 

university has gone, the hell would 

leave you alone to follow your heart, 

but it’s just the first step you’ve set to 

start your darkest journey if you don’t 

change now and then. You have no 

mood to getting or doing any job 

even if you’re holding your diploma 

and carrying tons of knowledge that 

once, you forced yourself to swallow.  
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nhét một cách chán nản đi làm. 

 

 

 

Và điều đó sẽ trở lại với bạn khi bạn bắt 

đầu sống với công việc - “vị hôn thê” của 

mình, và có lẽ sự “kiên nhẫn để tiếp tục 

chán nản” của bạn sẽ giúp bạn chịu đựng 

và sống phần đời còn lại với “vị hôn thê” 

mà bạn không hề yêu. 

 

Nếu bạn không tỉnh táo ngay từ bây giờ 

thì tương lai ấy sẽ là bạn. 

 

 

 

These desperation, self-deprecation 

and depression – or your “fiancée” 

will follow you when you’re starting 

your job, but perhaps, without love 

but your “passion to keep boredom”, 

you can get married to her and live 

happily forever after. 

And if you are not awake right now 

it's going to be your future. 
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