
10 nghịch lý cuộc sống đáng ngẫm của Kent Keith 

 

 

Tác giả Kent Keith chính là một minh chứng cụ thể và xác thực cho cách sống 

này. 

Ông đã viết và dành cả cuộc đời mình để chứng minh cho những chân lý đó. 

Nghịch lý thứ nhất: “Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng 

dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ". 

Thành thật mà nói, đây là nghịch lý khó sống theo nhất vì tôi cảm thấy mình không 

phải là một vị thánh. Nhưng ít ra, tôi cũng luôn học cách yêu thương những người 

xung quanh mình bởi vì tôi tin rằng, tôi không bao giờ có thể thoát khỏi tình yêu 

thương của họ. Nếu chúng ta không thể yêu thương cả thế giới, ít ra hãy bắt đầu 

bằng cách thật sự yêu thương những người quý mến mình, tin tưởng mình và ủng 

hộ mình, bởi vì họ xứng đáng được như thế. Và đó là điều tôi đang làm. Cho nên, 

dù sao đi nữa, chúng ta hãy tiếp tục yêu thương.  

 

 Ảnh minh họa.  

Nghịch lý thứ hai: “Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm 

vì tư lợi. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt". Trong nỗ lực chia sẻ kiến thức 

của mình cho cộng đồng và giới trẻ, tôi thường không ngần ngại sắp xếp thời gian 

đi diễn thuyết ở nơi này nơi kia khi được mời, thậm chí đã có khi tôi hoãn cả chuyến 

bay của mình. Và nếu đơn vị mời tôi đến là trường học thì tôi lúc nào cũng đến để 

chia sẻ hoàn toàn vô tư. Vậy mà, vẫn có một số ít người, vì lý do nào đó nói rằng 

tôi “xin” diễn thuyết không lấy tiền để PR. Nhưng lạ thay, nếu tôi nhận thù lao diễn 

thuyết, thì cũng chính những người này sẽ nói tôi “kiếm tiền”, mặc dù trong cả hai 

trường hợp đều là thời gian và công sức lao động chân chính. Tôi tin rằng bạn cũng 
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đã có lúc bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cho nên, dù sao đi nữa, chúng ta hãy tiếp 

tục làm điều tốt. 

Nghịch lý thứ ba: "Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và 

những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công". 

"Thành công" là một từ rất trừu tượng. Nó tùy thuộc vào định nghĩa thành công của 

từng người và so sánh người này “thành công hơn” người khác trong nhiều trường 

hợp sẽ là khá khập khiễng. Cho nên, tôi không bao giờ dám cho mình là thành công 

theo định nghĩa của tất cả mọi người, nhưng nếu theo định nghĩa của riêng tôi, thì 

tôi đang có những thành công ban đầu. Và có lẽ chỉ vì mới là thành công ban đầu 

cho nên tôi chưa gặp phải những người bạn giả dối, nhưng tôi gặp phải không ít 

những “kẻ thù” thật sự. Những “kẻ thù” này đặc biệt ở chỗ, họ chưa từng gặp tôi, 

chưa từng trò chuyện với tôi, họ chỉ đơn giản lựa chọn là kẻ thù của tôi bởi vì một 

lý do nào đó mà chỉ có bản thân họ mới hiểu. Cũng may, loại người này rất hiếm so 

với hàng trăm hàng ngàn người bạn tốt (như bạn đây) mà tôi có được. Cho nên, dù 

sao đi nữa, bạn hãy yên tâm mà vươn tới thành công. 

Nghịch lý thứ tư: "Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên. Nhưng dù sao 

đi nữa, hãy làm điều tốt".  

Những việc tốt chúng ta làm, đôi khi không những bị lãng quên mà còn bị phủ nhận 

bởi một số người. Tôi cũng chỉ mới bắt đầu làm những công việc mà tôi tin rằng rất 

có ý nghĩa cho đất nước và xã hội. Lúc đầu một số người cho là lừa đảo, nhưng càng 

về sau, càng nhiều người gọi đó là điều kỳ diệu. Dĩ nhiên, vẫn có một số người tiếp 

tục cho đó là lừa đảo, nhưng chính nhờ họ mà tôi tin rằng, tôi và các cộng sự của 

mình đang làm nên những điều kỳ diệu. Bởi vì, nếu những việc chúng tôi làm mà 

người khác vừa nghe đã tin ngay thì liệu những việc đó có đáng gọi là kỳ diệu?Thế 

nhưng, sự kỳ diệu sẽ không bao giờ tồn tại lâu, vì khi mọi người đã chấp nhận nó 

thì nó trở thành… bình thường. Vài chục năm trước, Internet là điều kỳ diệu, nhưng 

hôm nay, Internet là điều bình thường. Và những việc tôi làm cũng thế, hôm nay nó 

là điều kỳ diệu, nhưng 10 năm nữa đó là điều bình thường.Có thể bạn cũng đang 

làm hoặc có dự định làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Có thể sẽ có 

người không tin bạn, có thể sẽ có người không ủng hộ bạn, có thể rồi những điều 

bạn đã làm hoặc sẽ làm rốt cuộc rồi cũng bị rơi vào quên lãng, nhưng dù sao đi nữa, 

hãy can đảm để làm những điều kỳ diệu. 

Nghịch lý thứ năm: "Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. 

Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn." 

Nghịch lý thứ sáu: “Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những 

kẻ suy tính thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn.” 

Tôi không dám tự cho rằng những việc tôi đang làm là lớn lao. Lớn lao hay không 

thì sẽ phải do những người công bằng như bạn đánh giá. Nhưng tôi tin rằng tôi đang 

làm những việc có ý nghĩa cho cuộc đời mình và cho xã hội. Trên con đường đó, tôi 

gặp một số “đối thủ” với những chiêu bài thấp hèn. Mặc dù tôi luôn mong được hợp 

tác hơn là cạnh tranh, nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế. Và thế là tôi cùng các 

cộng sự phải lao vào những cuộc chiến không cân sức giữa lý tưởng sống và những 

suy tính tầm thường để bảo vệ những triết lý sống và làm việc mà chúng tôi tin 



tưởng.Tôi tin rằng, bạn cũng đã có lúc gặp phải những “đối thủ” như thế, nhưng dù 

sao đi nữa, hãy sống vì ước mơ của bạn. 

Nghịch lý thứ bảy: "Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu 

thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những 

người yếu thế." 

Nghịch lý thứ tám: “Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo 

dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù gì đi nữa, hãy cứ tiếp 

tục dựng xây.” 

Là một doanh nhân, tôi đã thất bại nhiều lần trước khi có những thành quả ngày hôm 

nay. Ngay cả khi đạt được thành quả rồi, mọi thứ cũng không bao giờ có thể được 

xem là “vững như bàn thạch” được. Chỉ cần một quyết định sai lầm thì bao nhiều 

mô hôi, nước mắt, công sức,… không chỉ của tôi mà còn của nhiều người khác có 

thể… trôi theo dòng nước trong phút chốc. Nhưng cũng trên con đường đó, tôi và 

các cộng sự phát hiện ra rằng, hạnh phúc không phải nằm ở những gì mình xây dựng 

được, mà hạnh phúc nằm trong từng phút giây chúng ta hành động để hiện thực hóa 

ước mơ của mình.Cho nên, đừng để nỗi sợ thất bại giữ chân bạn. Ai cũng có thể vấp 

ngã trong cuộc sống, bạn cũng thế và tôi cũng thế, nhưng thành công đơn giản là 

không bao giờ bỏ cuộc. Hãy đơn giản hạnh phúc để thành công bạn nhé. 

Nghịch lý thứ chín: “Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng 

dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.” 

“Phản bội” cũng là một từ trừu tượng mà định nghĩa của mỗi người sẽ khác nhau. 

Nhờ công việc của mình, tôi đã may mắn có dịp giúp đỡ rất nhiều người dưới nhiều 

hình thức khác nhau: các khóa học, các quyển sách, các buổi nói chuyện, giao lưu, 

công tác từ thiện,… Rất nhiều người trong số họ đã cảm ơn tôi và tôi cũng rất cảm 

ơn họ đã cho tôi cơ hội được chia sẻ với họ. Số ít còn lại… không nói gì. Và một số 

rất ít tìm cách phủ nhận điều đó (theo tác giả của quyển sách thì họ sợ cái “gánh 

nặng” phải biết ơn một ai đó).Nhưng ngay cả khi họ làm thế, tôi cũng không coi họ 

đã phản bội tôi. May mắn là tôi chưa bao giờ gặp một người thật sự phản bội theo 

định nghĩa của tôi, cho nên, tôi vẫn luôn tin vào việc mình phải giúp đỡ mọi 

người.Còn bạn thì sao? Có thể bạn từng bị phản bội bởi người mình đã giúp đỡ, 

nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ người khác, vì trong cuộc sống, đa số mọi người 

hiểu được ý nghĩa của lòng biết ơn. 

Nghịch lý thứ mười: “Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất 

và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho 

cuộc sống.”  

Đây có lẽ là nghịch lý tổng quát nhất của tất cả những nghịch lý. Vâng, chúng ta có 

thể làm những điều mà chúng ta cho rằng tốt đẹp nhất và ý nghĩa nhất, nhưng rốt 

cuộc cái chúng ta nhận lại có thể là một cái tát phũ phàng. Nhưng đó cũng là khi 

chúng ta nhìn thấy được ai thật sự là bạn mình, ai thật sự yêu quý mình, ai thật sự 

tin tưởng mình và nhiều giá trị cao đẹp khác của cuộc sống. Cho nên, vì bản thân 

chúng ta cũng nhưng những con người đáng trọng ấy, chúng ta hãy sống hết mình 

cho cuộc sống... 

(Nguồn: Internet) 


