


4 Thầy phù thủy ở Menlo Park
5 Ông vua của đế chế hoạt hình
6 Từ cô bé da màu đến nữ hoàng truyền thông
7 Thất bại không dẫm nát được ước mơ
8 “Đại tá” bán Gà Rán
9 Tỷ phú “máy hút bụi”
10 “Bùa ngải” lẫn “đũa thần”, phải chăng có thật? 
11 Tổng thống “quê mùa” nhất nước Mỹ
12 “Thánh” Tennis
13 Người phụ nữ nổi loạn
14 Đệ nhất tự ti - không ai sánh bằng
15 Chuyện đời nghiệt ngã người đệ tử “hụt” của Mozart
16 Vâng, anh ấy là cầu thủ da đen
17 Đổi quá khứ lấy thành công
18 Người Da Đen Được Kính trọng nhất nước Mỹ thế kỷ XX
19 Người phụ nữ mà tổng thống cũng phải nghiêng mình
20 Nữ Vương Vật Lý Học
21 Bầu trời sụp đổ
22 Đến Einstein cũng phải lận đận
23 Là phụ nữ, không nhất thiết phải ở nhà bếp!
24 Mù hay điếc vẫn học được Đại Học
25 Đệ nhất Phu Nhân Hoa Kỳ
26 Nhà văn da đen đầu tiên đi vào lòng người 
27 Trước là thằng khờ - Giờ là Bác sĩ thành công
28 Vua tấu hài nước Mỹ
29 Mẹ đỡ đầu của tất cả trẻ em
30 Con linh dương đen bại liệt
31 Âm nhạc không chỉ là âm nhạc, nó là lối thoát!
32 Đổi chuyên ngành 4 lần mới tìm thấy đam mê
33 Chơi bóng rổ cũng cần có ý chí
34 Đam mê để thoát nghèo
35 Không còn là con osin ngày nào
36 Hoa hậu Mỹ 1995 là người điếc
37 Phải ra khỏi vùng an toàn
38 Đam mê – Không bao giờ là quá muộn
39 Mất hết… thì làm lại từ đầu
40 Quần vợt đâu phải chỉ dành cho dân da trắng
41 Vì sao hàng Nhật đồng nghĩa với chất lượng cao?
42 Từ một kẻ nhập cư trở thành người quyền lực nhất Châu Á
43 Nợ trước, bán sách trả sau!
44 Chủ của Mc.Donald’s 52 tuổi vẫn còn đi bán máy sinh tố
45 Tên “cựu” trộm vặt có tổng tài sản 73 tỷ USD

46 Nữ Hoàng bán hàng thế kỷ XX
47 Ông chồng nội trợ kiêm đạo diễn lừng danh
48 Tên sai vặt và cơ ngơi tỷ phú
49 Thầy tu làm kinh tế giỏi nhất thế giới!
50 Catwalk bằng chân … giả
51 Không chân vẫn leo núi như thường!
52 Vua đầu bếp Mỹ bị mù 
53 “Người ngoại hạng thứ 50

Mục lục



3

50 Câu chuyện  ngoại hạng
của

 50 người ngoại hạng
dành cho

 những người khát khao ngoại hạng

Những khó khăn hay nghiệt ngã trong cuộc sống của mỗi con người đều là khác nhau, 
nhưng những người ngoại hạng đều đã vượt qua tất cả bằng niềm tin yêu cuộc đời, bằng 

chính ước mơ và khát khao dù không của ai giống của ai.
Những nhân vật thật, những câu chuyện thật mà bạn sắp được đọc sau đây đã truyền 

cảm hứng cho hàng  triệu người trên khắp thế giới mong muốn kiến thiết một cuộc đời lý 
tưởng.

Hy vọng độc giả đọc được ebook này, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay điều kiện 
bản thân đều cũng sẽ nhận được những đúc kết cho riêng mình để bước trên con đường 

đi tìm bản thân, sống với ước mơ một cách trọn vẹn và ý nghĩa.



Thầy phù thủy ở Menlo Park
Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison (11/2/1847 – 18/10/1931)

Là một nhà phát minh và thương nhân người Mỹ đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng 
lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20. Không học ở trường lớp, Edison tự học ở sách theo cách 
riêng của mình. Dần dần, với sự suy nghĩ, tìm tòi, thực hiện không chú trọng lí thuyết suông, 

từng bước Edison đã chinh phục những gì mà người thời bấy giờ cho là không tưởng. Ông được 
một nhà báo đặt danh hiệu “Thầy phù thủy ở Menlo Park”.
Phát minh đầu tiên của ông là một chiếc máy điện báo. Sau đó, ông đến New York và cải tiến thành 
hệ thống điện báo nhận các tin tức hối đoái và được ngân hàng Western Union mua lại với giá 
10.000 $ - một cái giá không thể ngờ nổi vào thế kỉ thứ 19. Nhưng chiếc máy hát mới là phát minh 
đầu tiên mang lại sự nổi tiếng cho Edison vào năm 1977.
Ngoài ra, ông còn phát minh hàng loạt thiết bị đột phá phục vụ đời sống con người, phát triển công 
nghiệp như đèn điện, điện thoại, máy quay đĩa, tàu điện, máy phân tích quặng,.. Edison được coi 
là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử, ông giữ 1.093 bằng sáng chế tại 
Hoa Kỳ dưới tên ông, cũng như các bằng sáng chế ở Anh Quốc, Pháp, và Đức. Ông còn là một trong 
những nhà phát minh đầu tiên ứng dụng các nguyên tắc sản xuất hàng loạt vào quy trình sáng tạo, 
và vì thế có thể coi là đã sáng tạo ra phòng nghiên cứu công nghiệp đầu tiên.
 
Phát biểu nổi tiếng của ông luôn truyền cảm hứng cho các thế hệ sau: “Thiên tài một phần trăm là cảm 
hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.”
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Ông vua của đế chế hoạt hình
Walt Elias Disney

Walt Elias Disney (1901 - 1966)

Là đạo diễn và là nhà sản xuất điện ảnh thành công nhất nước Mỹ với 26 lần nhận và 64 lần đề 
cử giải thưởng điện ảnh Mỹ Oscar, là người thành lập công ty hoạt hình Walt Disney gần 1 thế 
kỷ trước, nay là một tập đoàn lớn mạnh có giá 42 tỉ USD. 

Tuy tuổi thơ vất vả và không mấy êm đẹp nhưng Disney sớm say mê vẽ và có ước mơ theo đuổi ng-
hiệp hoạt hình khi mới 11 tuổi. Cậu bé từng dùng than vẽ trên giấy vệ sinh vì không có tiền mua bút 
chì và tập giấy. Năm 16 ông bỏ học và đi lính. Nhưng chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ thì chiến tranh 
kết thúc. Từ quân đội Disney trở về  theo đuổi con đường hoạt họa đã được ấp ủ từ thuở thiếu thời, 
nhưng bị các nhà xuất bản từ chối cộng tác. Sau đó ông đành làm cho một công ty quảng cáo nhưng 
một tháng sau thì bị đuổi vì lý do “thiếu ý tưởng và trí tưởng tượng”. 
Disney luôn ao ước lập riêng một công ty thiết kế phim họat hình riêng cho mình. Nhưng những 
lần thử đầu tiên của ông đã thất bại. Đã có thời điểm, ông bị mất một vài nhân viên và quyền sở hữu 
nhân vật hoạt hình vào tay Universal Pictures. Nhưng sau đó, bằng sự lao động miệt mài với những 
ý tưởng, với ước mơ, Walter Disney đã biến những thước phim hoạt hình đen trắng thành một thể 
loại phim thành công, không những làm mê hoặc người xem mọi lứa tuổi mà còn chinh phục cả 
ban giám khảo ở các liên hoan nghệ thuật khó tính nhất . Ở tuổi 26 ông tạo ra phim hoạt hình có 
âm thanh đầu tiên trên thế giới, sau đó là hàng loạt phim hoạt hình mang tính đột phá lúc bấy giờ 
như “Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn”, “Công Chúa ngủ trong rừng”.. và những nhân vật hoạt hình kinh 
điển của ông như Chuột Mickey, vịt Donald,.. đến nay vẫn là những biểu tượng gắn liền với tuổi thơ 
thoàn thế giới.

Từ tay trắng, ông dựng nên một Walt Disney - đế chế hoạt hình vĩ đại nhất hành tinh. Ông ra đi ở tuổi 
66 và để lại lời nhắn nhủ quý giá: “Nếu có ước mơ, hãy biến nó thành hiện thực. Luôn nhớ rằng, toàn 
bộ cơ ngơi này của tôi chỉ bắt đầu từ một giấc mơ và một con chuột.”
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Từ cô bé da màu đến nữ hoàng 
truyền thông - Oprah Gail Winfrey 

Oprah Gail Winfrey (sinh ngày 29/1/1954) 

Là người dẫn chương trình talkshow nổi tiếng nhất nước Mỹ và là nhà sản xuất truyền hình. Bà 
đạt nhiều giải thưởng trong đó có 2 giải Emmy, nữ tỉ phú Mỹ gốc Phi đầu tiên và đứng thứ 14 
trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2006 do Forbes bình chọn.

Thành công là vậy, nhưng bà đã trải qua một tuổi thơ đầy đau thương. Oprah Winfrey sinh ra tại 
một nông trại nhỏ bang Mississippi, ở với bà ngoại khi còn nhỏ, nhà nghèo đến nỗi thường phải 
mặc quần áo may từ bao tải đựng khoai tây. Lên sáu bà đến sống với mẹ. Bà bị đối xử tệ bạc tại đây 
bởi màu da của mình, từng bị lạm dụng tình dục năm 9 tuổi, mang thai ở tuổi 14, nhiều lần tự tử, 
vào trại giam cầm vị thành niên. Tưởng rằng những trải nghiệm đầu đời này sẽ lái cuộc đời Winfrey 
vào  con đường tội lỗi, tăm tối. Nhưng cuộc đời Oprah Winfrey thay đổi khi về sống cùng người 
cha nghiêm khắc ở Nashville. Ông luôn lấy việc học của con gái làm ưu tiên hàng đầu. Winfrey trở 
thành học sinh xuất sắc và được cấp học bổng toàn phần để theo học Truyền Thông tại Đại học bang 
Tennessee. Cũng cùng lúc đó, ở tuổi 18 cô đoạt giải hoa hậu da đen tiểu bang Tennessee.
Vẫn không ngừng cố gắng, Winfrey bắt đầu sự nghiệp truyền hình năm 19 tuổi khi còn ngồi trên 
ghế nhà trường. Winfrey thổi hồn vào bất cứ chương trình nào bà làm, đặc biệt là chương trình 
“The Oprah Winfrey Show” (trước đó là một chương trình dở tệ, nhàm chán), đã được mở rộng ra 
khắp nước Mỹ, xếp hạng cao nhất trong các chương trình talkshow hơn 20 năm qua, thu hút khoảng 
30 triệu khán giả ở Mỹ và một lượng lớn khán giả ở 109 nước trên thế giới. Sau khi khuynh đảo giới 
truyền thông, Oprah “lấn sân” sang nghệ thuật thứ 7 và kinh doanh. Bà từng đoạt giải Oscar cho 
diễn viên phụ. Bà sáng lập công ty riêng Harpo - một thế lực đáng gờm trong sản xuất phim ảnh - 
truyền hình và trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử sở hữu và sản xuất talkshow của riêng 
mình.

Oprah Winfrey luôn luôn tâm niệm. “Bất kể bạn là ai, bạn từ đâu tới, khả năng chiến thắng luôn khởi 
đầu từ bạn”. 
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Thất bại không dẫm nát được
ước mơ - Honda Soichiro

Honda Soichiro (1906 – 1991) 

Sinh ra Hamamatsu, Shizuoka, Nhật Bản . Ông chính là người sáng lập hãng xe hơi Honda nổi 
tiếng thế giới. Với thành công lẫy lừng, không ít người ngạc nhiên khi biết ông không được học 
hành đến nơi đến chốn. 

Từ nhỏ, ông sớm bộc lộ đam mê với máy móc, suốt ngày lẽo đẽo theo cha vốn là người thợ rèn 
và sửa xe đạp. 15 tuổi ông bỏ học, đến Tokyo trước là giúp việc, sau là học việc và trở thành một 
thợ sửa ô to vô cùng ưu tú tại một cửa hàng sửa xe hơi Art Shokai. Năm 21 tuổi ông về quê và mở 
chi nhánh sửa xe ô tô đó.  Dù chuyện làm ăn có suông sẻ, nhưng ông không muốn sống quá bằng 
phẳng, ông có ước mơ sản xuất đại trà séc măng để bán cho cả ngước ngoài. Ông đi học tại một 
trường kỹ thuật và chỉ học những bài học về séc măng để nghiên cứu tạo ra séc măng và bán cho 
Toyota nhưng thất bại thảm hại, tài chính của ông trở nên kiệt quệ. Bị đuổi học, ước mơ lại phá sản, 
ông làm lại từ đầu với công việc mới và học tại những ngôi trường mới để học hỏi. Ông đã  phát 
minh ra nhiều thứ và có rất nhiều bằng sáng chế, một trong những phát minh đó là máy đánh bóng 
Séc măng. Năm 1939, Soichiro trở thành Chủ tịch của Tokai Seiki Jyukogyo.Trong thế chiến thứ hai, 
nhà máy của ông là nơi sản xuất thiết bị quân sự, ông sáng tạo ra nhiều thiết bị mới, rút ngắn thời 
gian sản xuất đi nhiều lần một cách thần kỳ... Từ đó Soichiro được được mệnh danh là Edison của 
Nhật Bản. Năm 1945 nhà máy của ông bị thiêu rụi theo chiến tranh, Soichiro lại trở về điểm xuất 
phát. Ông tiếp tục với những ước mơ mới, thành lập công ty Honda Gijyutsu Kenkyujo ngay trên 
nền đổ nát. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, ông đã thành công trong việc chế tạo chiếc xe đạp có 
gắn động cơ, sau đó là Honda Cub và Honda Dream. Honda phát triển nhanh nhưng có thời gian 
xuýt phá sản bởi không bán được xe. Giữa lúc sắp thất bại lần nữa, Soichiro tuyên bố muốn thắng cả 
thị trường thế giới và ai cũng bảo ông là điên. Quả thực 5 năm sau, Honda đã bắt đầu gây được tiếng 
vang vào năm 1959 và thành công rực rỡ vào năm 1961. Kể từ đó, Honda đã đi vào lịch sử.

Vào lúc đứng trên đỉnh của vinh quang, Soichiro nói với đồng nghiệp và những người hâm mộ mình: 
“Những gì người ta nhìn thấy từ thành công của tôi chỉ là 1%, nhưng những gì họ không nhìn thấy lại 
chiếm đến 99%: đó là những thất bại của tôi”.
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 “Đại tá” bán Gà Rán
Colonel Harland David Sanders

Ai cũng đã từng ăn gà rán KFC, nhưng ít có ai biết ông Harland Sanders, ông già KFC nổi tiếng, lại bắt 
đầu khởi nghiệp và thành công với chuỗi của hàng gà rán KFC (Kentucky Fried Chicken) ở tuổi 65.

Colonel Harland David Sanders  (9/9/1890)

Mồ côi cha năm sáu tuổi, không được đi học, ông phải ở nhà nấu ăn và trông nom hai em. 
Và chưa đầy 7 tuổi ông đã nổi tiếng vì thành thạo nhiều món trong vùng. Ông bắt đầu lao 
động từ khi 10 tuổi. Hai năm sau, khi mẹ đi bước nữa, ông rời khỏi nhà và lăn lộn mưu 

sinh với đủ nghề kiếm sống từ việc làm nhân viên hỏa xa, lái phà, cho đến bán lốp xe, và cuối cùng 
là điều hành một trạm dừng dành cho xe tải ở Corbin, bang Kentucky.
Năm 40 tuổi, Harland nảy ý tưởng bán thức ăn cho hành khách dừng chân tại trạm xăng của ông. 
Sau dó ông mở thêm nhà hàng 142 chỗ với đủ món gà phía bên kia đường và nhanh chóng lọt vào 
top nhà hàng ngon trong vùng. Harland được nhận bằng khen vì đã đóng góp cho ẩm thực của 
bang. Tuy nhiên đến năm 1950, một dự án quy hoạch tại đây làm ông mất đi khách hàng, ông phải 
bán cơ ngơi với số tiền chỉ vừa đủ để đóng thuế. Tự tin vào hương vị món ăn của mình nên tuy đã 
vào tuổi 60, với 105 USD tiền trợ cấp xã hội, ông vẫn lên đường bán những gói gia vị và cách chế 
biến gà rán cho những chủ nhà hàng trên toàn nước Mỹ. Ông bị từ chối đến 1.009 lần. Tuy nhiên, 
lòng đam mê và sự kiên định của Harland đã thuyết phục được hàng trăm cơ sở kinh doanh, sau đó 
tự phát triển và thành lập doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu món gà rán của mình chỉ sau 5 
năm. Gần một thập kỉ sau, ông với biệt danh  Đại Tá Sanders (Colonel Sanders) đã mở được 600 của 
hàng trên toàn nước Mỹ và Canada. Năm 1955, ông đã bán cổ phần của mình giá 2 triệu đô la cho 
Yum! Brands. Tuy vậy, Đại Tá vẫn là người đại diện và phát ngôn cho công ty. Ngày nay, chuỗi nhà 
hàng KFC của Đại Tá Sanders có mặt tại hơn 80 quốc gia trên thế giới và phục vụ khoảng 2 tỷ bữa 
ăn mỗi năm.

Và tất cả những thành công này được bắt nguồn từ một người đàn ông mất hết mọi thứ ở tuổi 60, 
nhưng quyết không đầu hàng số phận, ông đã tìm ra mặt phải của nghịch cảnh cùng với 1 tờ séc 105 
USD và 1 tờ công thức rán gà.



Tỷ phú “máy hút bụi”
James Dyson

James Dyson  (1947) 
Ông chính là cha đẻ của máy hút bụi Dyson Cyclone tốt nhất thế giới. Ông hiện giờ là chủ nhân một 
học viện sáng tạo kỹ thuật tân tiến, là người giàu thứ 4 ước Anh với 4.5 tỷ USD (theo Forbes). Ông 
được Nữ Hoàng Anh phong tặng Hiệp Sĩ trong việc đóng góp cho nền kinh tế quốc gia.

Mồ côi cha khi mới 9 tuổi, học hành không tốt nhưng James lại là một nghệ sĩ tài năng. 
Ông được nhận vào học thiết kế tại trường Nghệ Thật Hoàng Gia ở Luân Đôn. Ở tuổi 22, 
chàng sinh viên James đã thiết kế một tòa nhà hình nấm nhưng không có đủ tiền để thực 

hiện nhưng nó đã đem lại cơ hội để ông thiết kế một loại tàu quân sự cho một công ty lớn và ông 
đã thành công. Bất ngờ, ông nhận ra mình không muốn ai đó sản xuất các thiết kế của mình, và ra 
lệnh cho ông phải thiết kế cái gì. Thế là ông từ bỏ một công ty lớn để làm chủ một doanh nghiệp 
nhỏ chuyên sản xuất những sản phẩm mới lạ của mình. Do mâu thuẫn trong quản lý, ông bị sa thải 
ra khỏi chính công ty của mình. Ông về quê, khi đang dọn dẹp, ông vô cùng bất mãn về chiếc máy 
hút bụi Hoover, bởi nó làm hao phí lực hút rất nhiều và ông biết ngay vấn đề nằm ở túi chứa bụi. 
Ông bắt nghiên cứu và tạo ra hàng ngàn chiếc hút bụi không túi, nhưng là những phiên bản thất bại 
mang về cho ông một đống nợ. Vào lần thử thứ 5128, ông đã chế tạo thành công chiếc máy hút bụi 
của mình (1982) nhưng không nhà sản xuất nào chịu bảo vệ bản quyền cho ông. Ông phải tìm đến 
đến một công ty tại Nhật và tung ra sản phẩm của mình mang tên G-Force tại đây năm 1986. Năm 
1992, vẫn không tổ chức nào chịu đầu tư cho ông, ông mạo hiểm vay ngân hàng 1 triệu Bảng để lập 
công ty, tung ra DC01 và trở thành máy hút bụi bán chạy nhất tại Anh trong vòng 18 tháng. Với 43 
triệu máy hút bụi được sản xuất, Dyson hiện có hơn 4000 nhân công, 60 văn phòng chi nhánh toàn 
cầu, năm 2011 công ty đạt mốc doanh thu 1.5 tỷ USD. 

Ông chưa bao giờ tưởng tượng ra được mình sẽ giàu có như thế này, bởi ông chỉ hướng đến một thứ, đó 
là đam mê: “Nếu tôi không có đam mê, tôi đã không vượt qua được mọi trở ngại. Đừng để ai ngăn cản 
bạn!”
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“Bùa ngải” lẫn “đũa thần”,
phải chăng có thật? - Joanne Jo Rowling

Tác giả bộ tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới “Harry Potter” -  J.K. Rowling là nhà văn giàu nhất nước 
Anh, có mức thu nhập cao gấp 8 lần Nữ hoàng Anh Elizabeth II và được mệnh danh là “nhà văn Anh 
còn sống vĩ đại nhất”. Bà từng nói chắc không ai trải qua nhiều thất bại như bà, có phải chăng “đũa 
thần” trong tiểu thuyết của bà là có thật để giúp bà thành công như hôm nay? 

Joanne Jo Rowling (31/7/1965)

Joanne Jo Rowling ra đời trong một gia đình trung lưu, học khoa tiếng Pháp và văn học cổ điển 
theo ý cha mẹ. Tuy yêu văn chương, giàu trí tưởng tượng, giỏi ngôn ngữ, nhưng sự nghiệp bà cứ 
mãi lận đận với những công việc tạm bợ không mang lại cho cô niềm vui. Vào năm 1990  là lúc 

hình ảnh cậu pé phù thủy tóc đen lần đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Nhưng không lâu sau, cô gần 
như suy sụp khi nghe tin mẹ mất vì ung thư. Cô bỏ ngang và đến Bồ Đào Nha dạy Tiếng Anh vào 
năm 27 tuổi. Sau đó cô gặp và lấy chồng. Hôn nhân của cô chỉ kéo dài  vỏn vẻn 1 năm, để lại cho 
cô một cô con gái và một trái tim tan nát. Người phụ nữ đã ly hôn này và phải nuôi con nhỏ bằng 
tiền trợ cấp thất nghiệp. Bà được chẩn đoán trầm cảm và nhiều lần có ý định tìm đến cái chết để 
giải thoát. Tuy nhiên, con gái cô đã cho cô động lực tiếp tục bước. Chỉ với một chiếc máy đánh chữ 
và một ý tưởng, Rowling bắt đầu lao vào viết Harry Potter. Năm 1995, năm năm sau khi bắt đầu, cô 
gửi bản thảo cho 12 nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối. Và thành công đầu tiên của bà bắt đầu từ 
một nhà xuất bản nhỏ nhưng sau đó đã khiến cả thế giới phải mê mẩn, kinh ngạc. Sau đó cô hăm 
hở hoàn thành bộ truyện gồm 7 tập với tổng độ dày lên tới 4.100 trang, hiện đã bán được 450 triệu 
bản trên toàn thế giới, dịch ra 65 thứ tiếng và chuyển thể thành 8 bộ phim bom tấn. Sức ảnh hưởng 
của cậu bé phù thủy Harry đã đưa nữ nhà văn 47 tuổi J.K. Rowling lên hàng tỷ phú với tổng tài sản 
khoảng 1 tỷ USD.

Đến đây, hẳn ai cũng biết rằng thành công của bà không đến từ “chiếc đũa thần”, mà đó là niềm đam 
mê, sự nỗ lực, không đầu hàng trước nghịch cảnh và hơn cả là trí tưởng tượng vô biên của tiểu thuyết 
gia tỷ phú này.
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Tổng thống “quê mùa” nhất
nước Mỹ - Abraham Lincoln

Nhắc đến cố tổng thống Abraham Lincoln rất nhiều người sẽ liên tưởng đến những chuyện hư ảo kì 
quái liên quan đến “ma cà rồng” mà ít ai biết được câu chuyện vượt khó đến cống hiến vĩ đại của ông 
cho nước Mỹ.

Abraham Lincoln  (12/2/1809  – 15/4/1865)

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở biên giới đất nước. Ông sớm mồ côi mẹ và gia đình ông 
phải di chuyển nhiều lần từ nơi này đến nơi khác do sự bất công trong luật  ruộng đất. Vì vậy, 
ông không được đi học, mà phải tự học ở nhà. Chàng trai cao lêu nghêu này rất ham mê đọc 

sách, ông thuộc làu là Kinh Thánh và cả những tác phẩm của Sheakspears. Ngoài ra ông còn là một 
chàng trai siêng năng, gánh vác mọi việc trong gia đình. Ở lứa tuổi 20, Lincoln rời bỏ vùng rừng 
núi hẻo lánh để tìm đường tiến vào thế giới – như ông miêu tả là “một gã trai kỳ dị, không bạn bè, 
không học thức, không một xu dính túi”. Nhưng nhờ vào bản chất lương thiện, tài ăn nói hóm hỉnh, 
tinh thần ham học hỏi và mang một tư tưởng giải phóng gai cấp nô lệ, anh chàng tay trắng này đã 
làm say đắm trái tim cô tiểu thư dòng dõi thượng lưu Mary Todd(sau này là vợ ông). Ông đã cố gắng 
kinh doanh riêng và bước chân vào con đường chính trị nhưng do thiếu nền giáo dục từ nhỏ, sự kết 
nối quyền lực và tiền bạc mà ông đã thất bại hai lần trong kinh doanh và tám lần trong các cuộc bầu 
cử. Giữa những lúc thất bại đó, ông quay sang học địa trắc, trở cũng thành một Luật sư thành công 
và tiếp tục cố gắng. 
Vào năm 1860, ông được đề cử là ứng viên của đảng Cộng Hòa tham gia tranh cử và trở thành Tống 
thống Hoa Kỳ. Ông kết thúc chế độ nô lệ cho những người Mỹ gốc Phi, cải cách nhiều chính sách, 
giữ vững sự toàn vẹn thống nhất lãnh thổ quốc gia cho nước Mỹ sau nhiều năm dài nội chiến.

Và cậu bé quê mùa lớn lên từ nông trại ngày nào nhờ nỗ lực bản thân mà trở thành một chính trị gia 
hàng đầu của xứ sở tự. Ông được xem là một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa 
Kỳ.
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“Thánh” Tennis
Roger Federer

Roger Federer (1981) 

Là vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Thụy Sĩ. Không có một tuổi thơ bất hạnh hay 
câu chuyện vượt khó, nhưng anh luôn được cả thế giới khâm phục và kinh ngạc trước những 
thành tích phi thường trong quần vợt và đời sống.

Từ nhỏ anh đã đam mê thể thao, cụ thể là quần vợt và bóng đá. Anh đã quyết định chọn quần vợt 
để tập trung phát triển và tất nhiên anh đã thành công. Federer đã giành được tất cả các danh hiệu 
cao quý mà một vận động viên có thể đạt được ở tuổi 33 như 17 chức vô địch của 4 giải Grand Slam, 
6 lần vô địch ATP World Tour Finals, rất nhiều lần  vô địch các giải Masters 1000, lập kỷ lục với 278 
tuần liên liếp đứng ở vị trí số 1 thế giới, 4 năm liên tiếp giành giải Laureus Award cho vận động viên 
xuất sắc nhất năm - giải thưởng được ví như Oscar của làng thể thao, anh cũng dành luôn giải ITF 
World Champion của Liên đoàn quần vợt thế giới trong nhiều năm liên liếp, và lập vô số kỷ lục cá 
nhân khác nữa…
Về khía cạnh xã hội, anh lập một quỹ từ thiện mang tên anh với nhiều dự án, cung cấp thực phẩm, 
giáo dục, y tế cho trẻ em nghèo ở Thụy Sĩ, Malawi, Ethiopia, Nam Phi... Năm 2006, Federer được 
chọn làm đại sứ thiện chí của UNICEF. Năm 2010, anh được Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới trao danh 
hiệu Nhà Lãnh Đạo Trẻ Thế Giới, ghi nhận những đóng góp của anh cho thể thao và xã hội. 
Federer là vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới vượt qua cả Tiger Woods, David 
Beckham, Christiano Ronaldo,... Anh luôn đạt danh hiệu tay vợt được yêu quý nhất từ năm 2003 kể 
cả những lúc phong độ đi xuống. Federer từng về thứ 2 trong cuộc khảo sát những nhân vật được 
kính trọng và tin tưởng nhất ở Mỹ, chỉ sau cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, và đứng trên 
cả những nhân vật vĩ đại như Steve Jobs, Barack Obama, Oprah Winfrey, Ban Ki Moon...  Federer 
được lấy làm tên một con phố ở quê hương mình, và thậm chí ở Đức. Anh trở thành người đầu 
tiên và duy nhất còn sống được đưa lên tem ở Thụy Sĩ, Áo và Mozambique. Năm 2012 Trang Tennis 
Channel xếp anh là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. 

Tất cả những gì anh đã đạt được, bao gồm cả cuộc hôn nhân lãng mạn và hạnh phúc hiện tại cũng bắt 
đầu từ tình yêu quần vợt.
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Người phụ nữ nổi loạn
Georgia O’Keeffe 

Georgia O’Keeffe (1887 – 1986) 

Là một trong những nữ họa sỹ tiên phong của nghệ thuật hiện đại Mỹ. Suốt cuộc đời của mình, 
bà chỉ vẽ hoa, xương, vỏ sò và lá với vẻ quyến rũ đến kỳ lạ. Những bức tranh thường nằm ở 
làn ranh giữa nghệ thuật trừu tượng và hiện thực nhưng quan trọng hơn cả là chất nữ tính 

như bộc phát mạnh mẽ từ cái nhìn rất đỗi quen thuộc lại khiến người ta phải kinh ngạc.
Sinh ra ở Sun Prarie, Wisconsin, vùng đông bắc nước Mỹ, Georgia thuở bé bà vốn đã ưa thích màu 
sắc và vẽ vời. Có thể nói bà cũng là một cô bé có tính cách khác thường. Bà luôn muốn khám phá 
mọi thứ, điển hình là “nhai thử” đất. Lớn lên bà càng thể hiện lối sống đặc biệt, không mặc váy, 
không giữ kẽ như những cô thiếu nữ khác. Dù ở nhà hay học ở trường nội trú, phần lớn thời gian 
bà đều rong ruổi ngoài trời tự do. Việc đi chơi quá giờ giới nghiêm, phải leo tường vào hoặc ngủ bên 
ngoài đối với bà là rất đỗi bình thường. Bà cũng có tham gia các lớp học vẽ nhưng không hề thích 
tí nào bởi nó quá khuôn khổ. Bà chỉ thích tạo những tác phẩm mang phong cách của riêng mình, 
không bị ảnh hưởng bởi ai cả. Bà bắt đầu nổi danh ở New York khoảng năm 1916 khi công bố các 
tác phẩm vẽ hoa theo lối phóng đại khiến người xem choáng ngợp. Hầu như tất cả chúng đều vượt 
ngoài lối vẽ hoa thông thường của các thể loại như tĩnh vật hay phong cảnh thiên nhiên. Những bức 
tranh của bà là sự chắt lọc tinh tế đậm chất trang trí, đặc biệt là lối chuyển màu, vờn màu giữa các 
sắc thái dịu êm và chói gắt. Lằn ranh giữa hiện thực và trừu tượng như được vẽ ra. Thực là hoa, là 
nhị; ảo là cảm giác về nhục dục và cũng là sự trừu tượng khi êm đềm khi dữ dội như xúc cảm của 
con người. Bà vẽ tranh cho đến cuối đời, khai thác vẻ đẹp hoang sơ, kì bí từ những chiếc xương bò 
tót và  những đồi cát vùng New Mexico. 

Có thể nói, đóng góp lớn nhất của O’Keeffe với mỹ thuật thế giới chính là việc tạo ra một cách nhìn 
khác. Các tác phẩm của bà cho đến tận sau này đã tạo nên những ảnh hưởng không nhỏ trong hội 
họa thế giới. Đồng thời, chính những tác phẩm và sự nổi danh của bà ở Mỹ, 30 đã đóng vai trò 
không nhỏ vào phong trào nữ quyền thế kỷ XX.

Nếu như O’Keeffe lúc nhỏ đã không can đảm sống thật theo cá tính lập dị của mình thì bà đâu thể là 
niềm tự hào của nước Mỹ ngày hôm nay.
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Đệ nhất tự ti - không ai sánh bằng
Norman Vincent Peale

Norman Vincent Peale (31/5/1898 - 24/12/1993)

Là một mục sư, một nhà thuyết giáo và một tác giả thành công với hàng loạt cuốn sách bán chạy 
về phong cách sống. Ông được xem như là cha ruột của tư tưởng đề cao sức mạnh của “suy 
nghĩ tích cực” – điều mà những chuyên gia sức khỏe thời bấy giờ không chấp nhận.

Ông sinh ra và lớn lên tại bang OhiO, Mỹ. Có một sự thật là từ nhỏ, Norman luôn là một cậu bé vô 
cùng nhút nhát, tự ti đến kì lạ.  Mỗi khi khách đến nhà là cậu chạy tót lên gác để tránh việc phải đọc 
thơ cho mọi người nghe. Việc thân hình còi cõm, yếu ớt cũng làm cho cậu bé mặc cảm không ít. 
Thậm chí đến lúc học đại học, cái tính rụt rè hay e ngại không hề thuyên giảm này cũng gây không 
ít khó khăn cho cậu trong việc học tập cũng như đời sống. Ông tự cho rằng mình sẽ chẳng làm nên 
nổi trò trống gì. Nhưng khi nhận được lời khuyên từ một người thầy, chàng sinh viên đã quyết tâm 
thay đổi để cải thiên cuộc sống của mình và có thể làm nhiều việc giúp đỡ cho xã hội. Ông đi tìm 
niềm tin nơi Chúa, bắt đầu quan tâm đến Tâm Thần học và tốt nghiệp ngành này tại Đại học Boston 
năm 1924. Sau khi thay đổi, ông trở thành một nhà một nhà hùng biện tài ba kiêm một mục sư nổi 
tiếng. Ông bắt đầu  viết sách về quá trình thay đổi của mình. Cuốn sách đầu tiên của ông - “Cẩm 
nang vui sống” khi vừa lên kệ đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất, tái bản 25 lần trong vòng 4 
năm. Năm 1952, cuốn sách thứ hai của ông – “Sức mạnh của tư duy tích cực”  được xuất bản và giữ 
ngôi vị sách bán chạy nhất thế giới  trong nhiều năm liền, được dịch sang 23 thứ tiếng. Mỗi buổi 
thuyết giảng của ông vào cuối tuần tại nhà thờ Marble Collegiate, New Yok lúc nào cũng thu hút 
trên dưới 3000 người tham dự. Ông là nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch hiệp hội Tôn Giáo và Tâm 
Thần Học Hoa Kỳ. Cuộc đời ông còn được đưa  vào điện ảnh với bộ phim mang tên “One Man’s 
Way” được trình chiếu khắp nước Mỹ vào năm 1960. 

Năm 1984, Chính phủ Hoa Kỳ trao huân chương Tự Do vì những đóng góp của cho hạnh phúc của 
cộng đồng cho mục sư Norman Vincent Peale - cậu bé nhút nhát, rụt rè, hay ngượng ngùng và e ngại 
ngày nào.
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Chuyện đời nghiệt ngã người đệ tử 
“hụt” của Mozart - Ludwig van Beethovenson

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Là một nhà soạn nhạc thiên tài cổ điển người Đức. Ông là một trong các nhà sáng tác âm nhạc 
lớn nhất trong lịch sử, là nhân vật đã gây được ảnh hưởng rất sâu đậm về âm nhạc, đã mở 
đường cho các nhạc sĩ về sau dùng âm nhạc để tự do diễn tả các cảm xúc nội tâm.

Cuộc đời của Beethoven chẳng phải dài, 57 năm từ lúc sinh ra đến khi mất thiếu thốn về mọi mặt, 
thương tổn nặng nề về tinh thần và thể xác. Từ nhỏ, ông đã bị người cha suốt ngày say xỉn, ép học 
âm nhạc để giúp gia đình thoát nghèo. Tuy vậy, ông không ghét âm nhạc mà còn thả nỗi lòng mình 
vào đó. Ông không có năng khiếu thiên bẩm như Mozart, đã từng biểu lúc 6 tuổi nhưng không 
gây được tiếng vang. Mãi đến năm 9 tuổi ông mới được một đồng nghiệp của cha phát hiện và tạo 
điều kiện đi học thêm. 14 tuổi ông đã là thành viên chính thức chơi đại phong cầm trong một dàn 
nhạc nhưng ông vẫn tiếp tục luyện dương cầm, soạn nhạc và đi dạy kèm. Sau này ông đến Vien lập 
nghiệp và mong được huyền thoại Mozart kèm cặp. Nhưng khi chưa kịp gặp Mozart thì ông phải về 
quê chịu tang mẹ, đến khi quay lại thì Mozart cũng đã ra đi. Ông ở lại Vien lập nghiệp. Tuy tài hoa 
nhưng với ngoại hình xấu xí, mọi mối tình của ông đều thất bại và mang cho ông nhiều nỗi thống 
khổ. Dù vậy tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho người nghệ sĩ tài hoa. Khi con đường 
sự nghiệp đang lên thì 40 tuổi ông bị điếc hẳn – điều tồi tệ và đau khổ nhất với một người nghệ sĩ 
âm nhạc. Sau này ông còn bị mù, quằn quại với đủ bệnh tật. Ông sống và ra đi một cách đau đớn, 
trong cái nghèo, cái bệnh nhưng vẫn kiên trì sáng tác và để lại một cơ ngơi đồ sộ cho nhân loại: 135 
tác phẩm bao gồm các thể loại nhạc kịch (opera), nhạc múa (balett), 10 bản giao hưởng nhạc thính 
phòng, concerto, song tấu, tam tấu, tứ tấu, hàng chục bản sonata, tiền tấu, hát bè, phổ nhạc thơ… 
Nhiều tác phẩm do ông sáng tác lúc cuối đời đến nay vẫn còn được cho là những tác phẩm vĩ đại 
nhất mà không ai có thể qua mặt được như Beethoven’s violin concerto, Bản giao hưởng số 9…

Ở người nhạc sỹ tài năng này có một nghị lực rất phi thường, ông đã vượt lên tất cả để chiến thắng số 
phận cay đắng và nghiệt ngã của mình, đã cống hiến trọn đời mình cho nền âm nhạc thế giới.



Vâng, anh ấy là cầu thủ da đen
Jackie Robinson 

Jackie Robinson (1919 -  1972) 

Là cầu thủ người Mỹ gốc Phi đầu tiên chơi tại giải bóng chày Major League Basebal của Mỹ - là 
người đã mang đến dấu chấm dứt điểm gần 60 năm thời kỳ phân biệt chủng tộc trong môn 
bóng chày chuyên nghiệp.

Cậu bé Jackie sinh ra trong một gia đình có gốc là nô lệ tại bang Georgia và lớn lên tại California. 
Cuộc sống vốn nghèo khó của gia đình lẫn sự chọc ghẹo, dối xử tệ bạc của những người da trắng 
càng khiến cho cậu bé sáng đi học, chiều đánh giày trở nên gan lì, mạnh mẽ. Tuy khá ham chơi 
nhưng vẫn học rất tốt ở trường và thể hiện suất xắc ở tất cả những môn thể thao, giúp trường giành 
nhiều giải vô địch bóng chày, trở thành ngôi sao thể thao tại trường cấp 3 lẫn đại học. Dù rào cản 
phân biệt chủng tộc lúc bấy giờ là rất lớn nhưng ông vẫn quyết tâm chơi lại bóng chày sau khi giải 
ngũ. Jackie gia nhập đội Montreal Royals, đội bóng bán chuyên của Dodger, và dù người hâm mộ ra 
sức châm chọc, ông vẫn không mất đi tinh thần thi đấu. Ngày 15 tháng 4 năm 1947 là cột mốc lịch 
sử của giải bóng chày chuyên nghiệp và trên toàn nước Mỹ, Jakie đứng trong hàng ngũ đội Dodger, 
người Mỹ gốc Phi đầu tiên được tham gia giải bóng chày chuyên nghiệp Bắc Mỹ.  Mặc những tiếng 
huýt sáo chê bai và nói những câu mạt sát về màu da, Jackie đáp lại tất cả những điều ấy bằng đôi 
chân và cây gậy bóng chày trong tay mình. Với tỉ lệ đánh trúng bóng 0,297 của mình, ông đã giúp 
Dodger giành chiến thắng và ông dẫn đầu giải về số lần chạy cướp gôn. Ông còn được phong danh 
hiệu Cầu thủ mới nổi xuất sắc nhất mùa giải. Thế rồi đến năm 1949, ông được trao danh hiệu Cầu 
thủ Xuất Sắc Nhất (MVP) Giải Bóng Chày Chuyên Nghiệp Liên Đoàn và ông cũng thủ vai chính 
trong một bộ phim về cuộc đời mình. Năm 1957 ông giải nghệ với tỉ lệ đập trúng bóng là 0,311 và 
năm 1962 ông được vinh danh trong bảo tàng bộ môn bóng chày nước Mỹ, National Baseball Hall of 
Fame, người da đen đầu tiên nhận được vinh dự cao quý đó. Sau khi về hưu, ông vẫn không ngừng 
cất tiếng nói đấu tranh với những bất công về màu da và cũng đóng góp nhiều vào công cuộc giành 
lại công bằng cho những người Mỹ khác.

Không đợi người khác hay một thế lực nào đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, chính ông đã sử dụng 
chính thực lực của mình để  xóa bỏ ranh giới phân biệt chủng tộc đặc biệt là trong bóng chày mà mang 
vinh quang về cho chính mình. 
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Đổi quá khứ lấy thành công
Maya Angelou 

Maya Angelou (1928 - 2014) 

Là một nhà thơ người Mỹ, người viết hồi ký, diễn viên và là nhân vật quan trong trong phong 
trào đầu tranh chống phân biệt chủng tộc và vì công bằng xã hội. Để có được những thành 
công này, bà phải đổi lấy từ quá khứ nghiệt ngã.

Maya Angelou sinh tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Mỹ với tên thật là Marguerite Ann 
Johnson. Khi cha mẹ ly hôn, bà và anh trai 4 tuổi bị cha mẹ vô tâm bỏ mặc trên tàu đến Stamps, 
Arkansas. Tại đây cô bé và anh trai được nuôi dưỡng bởi, đùm bọc bởi  bà ngoại. Nhưng đây cũng là 
nơi mà nạn phân biệt chủng tộc diễn ra tàn bạo nhất từ mọi khía cạnh, làm cô bé Marguerite lúc nào 
cũng mong ước mình có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh chứ không phải da đen và tóc xoăn tít 
thế này. Lên 8 tuổi cô về sống với mẹ nhưng lại bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp. Bị trầm cảm nặng nề, 
cô quay trở lại Stamps với mà ngoại. Cuộc sống vốn tốt đẹp hơn khi cô chăm chỉ học hành nhưng 
vẫn bị đối xử tệ bạc bởi người da trắng.  Hết lớp 8, cô lại chuyển về sống với mẹ nhưng  bất ngờ cô 
có thai lúc 18 tuổi. Cô ôm con rời xa nơi đau khổ ấy về lại Stamp nhưng bà lại phải quay ngược lại 
lần nửa bởi không chịu nổi nạn phân biệt chủng tộc ở đây. Để kiếm sống cô đã phải làm nhiều nghề 
khác nhau từ thậm chí là gái điếm. 22 tuổi, cô quyết làm lại cuộc đời bằng việc làm vũ công và đi hát 
ở hộp đêm, sau này cô còn tham gia dàn hợp xướng đi lưu diễn 26 quốc gia nhưng lại thất nghiệp 
vì phải quay lại Mỹ chăm sóc con trai bị bệnh. Tại thời điểm khó khăn này bà bắt đầu viết. Năm 42 
tuổi cuốn sách đầu tiên viết về tuổi thơ của bà được xuất bản và trở thành cuốn sách bán chạy nhất. 
Một năm sau tập thơ “Just give me a cool drink of water ‘fore I die” của bà được ra mắt và đánh giá 
cao. Bà đã xuất bản tổng cộng 7 tự truyện, ba cuốn sách tiểu luận, và một số tập thơ. Thơ ca với bà 
vừa là ý chí vươn tới cái đẹp, vừa là vũ khí chống lại những bất công xã hội, góp công lớn đưa cộng 
đồng người da đen hòa nhập vào đời sống Mỹ. Bà còn tham gia sản xuất một số vở kịch, phim ảnh, 
và chương trình truyền hình kéo dài hơn năm mươi năm Bà đã nhận được hàng chục giải thưởng và 
hơn ba mươi bằng tiến sĩ danh dự. 

Câu nói nổi tiếng của bà đã truyền cảm hứng và động lực cho không ít người trẻ toàn thế giới: “Bạn có 
thể gặp nhiều thất bại, nhưng đừng bao giờ cho phép mình thất bại”.
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Người Da Đen Được Kính trọng nhất
nước Mỹ thế kỷ XX - Martin Luther King

Martin Luther King  (1929 – 1968) 

Là Mục sư kiêm nhà hoạt động dân quyền người Mỹ. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có 
ảnh hưởng lớn nhất tronglịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo 
động. King được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, nhà kiến tạo 

hoà bình và thánh tử đạo. Nhiều người còn ví sánh ông với  tổng thống Abraham Lincoln.
Ông sinh ra trong một gia đình có cha là mục sư tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ - nơi 
mà những người mang cùng màu da với ông bị xem là nô lệ, là thấp hèn, bị mirtj thị và đối xử tệ bạc. 
Mặc kệ những điều đó, ông chăm chỉ học hành và sớm bộc lồ tài năng hùng biện từ thời phổ thông 
và luôn có kết quả học tập cao nhất lớp.  Sau khi nhận bằng tiến sĩ từ đại học Boston, ông quay lại 
Nam Mỹ làm Mục sư, dành cả đời mình để theo đuổi ước mơ giúp đỡ người da đen như những 
thần tượng của ông đã làm. King dẫn dắt cuộc tẩy chay xe buýt diễn ra ở Montgomery (1955-1956), 
và giúp thành lập Hội nghị Lãnh đạo Cơ Đốc miền Nam (1957), trở thành chủ tịch đầu tiên của tổ 
chức này. Năm 1963, King tổ chức cuộc tuần hành tại Washington, và đọc bài diễn văn nổi tiếng 
“Tôi có một giấc mơ” trước hàng ngàn người tụ tập về đây. Ồng nâng cao nhận thức của công chúng 
về phong trào dân quyền, và được nhìn nhận là một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất Hoa 
Kỳ. Năm 1964, King là nhân vật trẻ tuổi nhất được chọn để nhận Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ 
lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc qua biện pháp bất tuân dân sự, và các phương tiện bất bạo động 
khác.
Ngày 4 tháng 4 năm 1968, King bị ám sát. Năm 1977, Tổng thống Jimmy Carter truy tặng King Huân 
chương Tự do của Tổng thống. Đến năm 1986, ngày Martin Luther King ra đi được công nhận là 
quốc lễ. Năm 2004, ông được truy tặng Huân chương vàng Quốc hội.

Ông là người da đen, ông sống trên đất Mỹ, ông có một ước mơ, và ông đã làm được dù chỉ sống vỏn 
vẹn 39 năm trên đời.
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Người Da Đen Được Kính trọng nhất
nước Mỹ thế kỷ XX - Martin Luther King

Người phụ nữ mà tổng thống cũng 
phải nghiêng mình - Sandra Day O’Connor

Sandra Day O’Connor (26/3/1930)

Thường được người Mỹ thấy qua truyền hình như trong những cuộc bỏ phiếu quyết định của 
tòa án tối cao. Bà là vị thẩm phán nữ đầu tiên và cũng là duy nhất trong số 9 vị quan tòa của 
tòa án tối cao, chủ trương theo đường lối ôn hòa. Giới bình luận chính trị Mỹ gọi bà là người 

phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ.
Trước khi được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm thành vị thẩm phán nữ đầu tiên của tòa án tối 
cao, Sandra O’Connor đã từng là một cô gái thôn dã, được sinh ra và lớn lên tại trong một nông trại 
của gia đình ở sa mạc Arizona, giáp ranh biên giới Mexico. Nhưng cũng nhờ nơi cằn cỗi hẻo lánh 
này, cha bà đã rèn dũa cho bà bản lĩnh tự lập không thua kém gì giới đàn ông khi còn rất nhỏ. Chưa 
đến tuổi đi học bà đã cưỡi ngựa thành thạo, là tay súng trường 22 ly thiện xạ, bà còn biết cách chữa 
bệnh cho bò. Còn mẹ thì cho bà tinh thần ham học hỏi và yêu sách.
Đến tuổi đi học bà chuyển đến sống cùng ông bà ngoại. Tuy rất nhớ nông trại nhưng bà vẫn học rất 
giỏi và đậu trường luật Stanford. Tại đây bà gặp và cưới người bạn học John năm 1952. Ra trường, 
dù tốt nghiệp đứng thứ 3 toàn khóa, bà nhận ra rằng chẳng công ty luật nào muốn thuê một luật sư 
nữ cả. Vì vậy, để học hỏi nhiều hơn bà chấp nhận làm không công cho một tờ báo luật. Sau đó bà 
chuyển đến Đức cùng chồng khi ông nhập ngũ và bà trở thành luật sư quân đội. Về nước, hai người 
trở về Arizona lập nghiệp và bắt đầu gia nhập chính trường. Năm 1969, bà trở thành trợ lý của 
Chưởng lý Arizona và được bổ nhiệm làm Thượng nghị sĩ bang Arizona năm 1970. Sau hai nhiệm kì 
bà trở lại với niềm đam mê luật. Không lâu sau bà trở thành thẩm phán của tòa án cấp cao của bang 
và nổi tiếng với tính hà khắc, liêm chính của mình. Năm 1979 bà được bầu làm thẩm phán tòa phúc 
thẩm của bang. Năm 1981, bà đánh dấu bước ngoặc lịch sử khi trở thành nữ thẩm phán đầu tiên 
trong tòa án tối cao Hoa Kỳ. Dù năm 1988 bà bị chẩn đoán ung thư nhưng vẫn cố gắng hoàn thành 
chức trách hơn 17 năm nữa, trở thành một tấm gương chính trực, bảo vệ công lý và không làm trái 
với lương tâm.

Một người phụ nữ cũng có thể làm nên lịch sử, và cũng như bà nói “một tiếng nói dù nhỏ vẫn có thể tạo 
ra sự khác biệt”
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Nữ Vương Vật Lý Học
Chien-Shiung Wu (Ngô Kiện Hùng) 

Nếu Stephen Hawking được gọi là ông Hoàng Vật Lý bởi những đóng góp to lớn về nghiên cứu vũ trụ 
thì Ngô Kiện Hùng cũng được mệnh danh là Nữ Vương Vật Lý Học bởi bà là người phụ nữ đầu tiên 
cũng như người phụ nữ thành công nhất trong Vật Lý thực nghiệm.

Chien-Shiung Wu (13/5/1912 – 16/2/1997)

Chien-Shiung sinh ra và lớn lên tại một tỉnh nhỏ của trung quốc - một đất nước mà tư tưởng 
trọng nam khinh nữ  đã ăn sâu vào văn hóa, nhưng may mắn là trong một gia đình mà cha 
mẹ bà là những người có tư tưởng tiến bộ, luôn khuyến khích con gái đọc sách, tạo mọi điều 

kiện để học hành đến nơi đến chốn. Do ở đây không có trường cho nữ sinh, nên bà phải đến Tô 
Châu để học. Tuy học ngành sư phạm nhưng với tinh thần ham học hỏi được bồi dưỡng từ nhỏ, 
bà mượn sách vở các bạn ngành khác để tự mình tìm hiểu về Lý, Hóa và  Toán học. Bà Tốt nghiệp 
THPT với điểm số cao nhất trường và lần nữa trở thành sinh viên ưu tú nhất trong tất cả các môn. 
Năm 1936, bà sang California học tiến sĩ và trở thành nhà vật lý học là nữ đầu tiên và tham gia giảng 
dạy tại các trường đại học. Trở thành một chuyên gia thực nghiệm trên lĩnh vực phóng xạ, bà từng 
được mời tham gia Dự án Manhattan, bà Ngô cũng là nhà vật lý đã đưa ra kết quả thực nghiệm có 
ý nghĩa quyết định trong việc chứng minh sự vi phạm bảo toàn chẵn-lẻ (CP violation), khám phá 
đã đưa đến giải Nobel Vật lý năm 1957 cho hai nhà vật lý gốc Hoa khác là Lý Chính Đạo và Dương 
Chấn Ninh. Bà là nữ chủ tịch đầu tiên của Hội Vật lý Hoa Kỳ (American Physical Society).  Bà cũng 
là nhà khoa học nữ đầu tiên được nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Princeton và được trao 
một số giải thưởng và học vị khoa học danh giá khác như chức viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học quốc 
gia Hoa Kỳ (1958), Giải thưởng Nhà nước về Khoa học, Hoa Kỳ (1975),Giải Vật lý Comstock (1964) 
và Giải Wolf Vật lý đầu tiên (1978).

Tài sản duy nhất của bà từ khi lọt lòng cho đến lúc sang Mỹ, duy chỉ có tinh thần ham học hỏi. Nhưng  
cũng nhờ đó mà bà mới đi vào lịch sử, trở thành  “Marie Curie của Trung Quốc”, khẳng định năng lực 
của mình và phụ nữ nói chung trong công cuộc nghiên cứu khoa học cũng không thua kém gì nam giới.



Bầu trời sụp đổ
Stephen William Hawking 

Nếu bạn là người đam mê hoặc quan tâm đến lĩnh vực vật lý, thì không thể nào bạn lại không biết đến 
ông Hoàng Vật Lý Stephen Hawking – người mà toàn bộ những công trình của ông được đánh giá là 
“chiếc chìa khoá mở cửa vào Vũ trụ”.

Stephen William Hawking  (8/1.1942 )

Sinh ra tại Oxford, Anh quốc trong một gia đình đánh giá cao về chuyện học hành. Ông vào đại 
học Oxford năm 17 tuổi và tốt nghiệp hạng nhất sau đó theo đuổi học vị tiế sĩ tại Cambrige 
ngành vũ trụ học.  Năm 21 tuổi, chàng nghiên cứu sinh với tình yêu khoa học đang hực lửa này 

được chẩn đoán  bị ALS, một căn bệnh làm huỷ hoại tuỷ sống và phần não có chức năng điều khiển 
hoạt động của cơ bắp vẫn chưa có phương pháp chữa trị. Bác sĩ kết luận rằng ông sẽ không sống quá 
2 năm rưỡi nữa. Giữa lúc mặt đất dưới chân ông như sụp đổ, người phụ nữ đời ông xuất hiện, Jane 
đã kéo ông ra khỏi vùng tăm tối của chính mình khi đồng ý làm vợ ông. Stephen Hawking  đã vượt 
qua đau đớn thể xác do bệnh tật hành hạ và hoàn thành luận án tiến. Bất kể sự tàn tật, trưòng Đại 
học danh tiếng nhất nước Anh là Cambridge vẫn bổ nhiệm ông làm Trưởng khoa Toán – Lý, một vị 
trí mà trước đây chính nhà bác học Newton đã từng giữ. Càng lúc sức khỏe ông càng suy yếu, giờ 
đây hình ảnh của ông là một gã tật nguyền, chỉ có da bọc xương, ngồi xe lăn, đầu nghẹo sang một 
bên vì teo cơ, không nói được và phải sử dụng thiết bị hỗ trợ giọng nói một cách khó khăn. Tuy vậy,  
ông đã nghiên cứu và đưa ra lý thuyết kỳ dị hấp dẫn trong khuôn khổ thuyết tương đối tổng quát, và 
tiên đoán lý thuyết hố đen phát ra bức xạ, là người đầu tiên khởi đầu một nền vũ trụ học dựa trên sự 
thống nhất giữa thuyết tương đối tổng quát và cơ học lượng tử. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cách 
diễn giải đa vũ trụ về cơ học lượng tử. Ông được coi là một trong những nhà vật lý lớn nhất hiện 
nay kể từ khi Einstein qua đời. Cuốn “Lược sử thời gian” của ông viết năm 1988 được liệt vào những 
cuốn sách bán chạy nhất thế giới với 10 triệu bản, được dịch ra 40 thứ tiếng. Nghĩa là chỉ đứng sau 
Kinh thánh và một số vở kịch của Shakespeare. “Bộ sưu tầm” những giải thưởng khoa học, học vị 
“Tiến sĩ danh dự” và các danh hiệu khoa học ông được trao tặng có lẽ phong phú nhất hành tinh.

Ông được sinh ra như một đứa trẻ bình thường, nhưng số phận nghiệt ngã mang đến cho ông căn bệnh 
dị thường. Và tất cả  những gì ông đã đáp trả số phận ấy là một ý chí, là một đam mê, là một cuộc đời 
rất đỗi phi thường.
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Đến Einstein cũng phải lận đận
Albert Einstein

Albert Einstein (1879 – 1955) 

Được chúng ta biết đến như một nhà khoa học vĩ đại bậc nhất mà khó ai sau này sánh được, 
ông có một bộ não tuyệt vời, với chỉ số IQ cao ngất mà rất ít người trên thế giới có được.
Albert Einstein sinh ra tại Đức trong một gia đình gốc Do Thái. Từ nhỏ, ông bị mọi người 

cho rằng có nguy cơ bị thiểu năng trí tuệ bởi 3 tuổi ông vẫn cứ bập bẹ mà chưa biết nói. Đến khi 
học tiểu học cũng vậy, thầy cô cho  rằng ông sẽ chẳng làm nên trò trống gì bởi ông thành tích học 
tập kém, quá chậm chạp, nhút nhát, “hỏi nhiều”  nhưng thiếu khả năng biểu đạt. Tuy vậy, từ năm 
11 tuổi ông tỏ ra thích thú với các môn tự nhiên và trở nên xuất sắc đặc biệt ở hai môn Toán và Vật 
Lý. Chàng thanh niên được cho là lập dị này đã quá chán nước Đức, 15 tuổi ông bỏ học giữa chừng, 
sang Ý sống cùng với cha mẹ. Ông đã rất khó khăn mới xin vào được đại học Zurich Thụy Sỹ nhưng 
sau đó ông cũng hững hờ với các tiết học trên lớp mà chỉ say sưa làm các thí nghiệm. Tuy rất thông 
minh, nhưng cứng đầu, Einstein là người duy nhất tại đại học danh tiếng này tốt nghiệp mà không 
có việc làm lẫn lời mời ở lại trợ giảng. Phải rất lận đận, 2 năm sau đó ông mới có nổi việc làm giám 
định kỹ thuật ở Cục bản quyền Thụy Sỹ. Từ lúc này trở đi ông không còn phải lo lắng cái ăn cái mặc 
nữa mà chuyên tâm nghiên cứu những gì mình thích. 
Trong suốt quãng đời nghiên cứu của mình, ông đã đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một 
trong hai trụ cột của vật lý hiện đại (trụ cột kia là cơ học lượng tử). Mặc dù được biết đến nhiều 
nhất qua phương trình về sự tương đương khối lượng-năng lượng E = mc2 (được xem là “phương 
trình nổi tiếng nhất thế giới”), ông lại được trao Giải Nobel Vật lý năm 1921 “cho những cống hiến 
của ông đối với vật lý lý thuyết, và đặc biệt cho sự khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện”. 
Einstein đã công bố hơn 300 bài báo khoa học và hơn 150 bài viết khác về những chủ đề khác nhau, 
ông cũng nhận được nhiều bằng tiến sĩ danh dự từ nhiều  đại học ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Những gì ông đạt được hẳn phải làm nhiều người ngạc nhiên bởi trước đó họ đánh giá ông quá thấp. 
Ông sinh ra không hẳn là một thiên tài, nhưng có lẽ cái tinh thần “hỏi nhiều” chính là chìa khóa để ông 
mở ra tiềm năng của bộ não và khám phá khoa học. 
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Là phụ nữ, không nhất thiết phải 
ở nhà bếp! - Elizabeth Jane Cochrane

Nellie Bly là bút danh của nhà báo người Mỹ  Elizabeth Jane Cochrane – người tạo ước ngoặc cho con 
đường làm báo đương thời. Và hơn hết, bà là một trong những người phụ nữ hiếm hoi thành công trong 
ngành này vào thế kỷ 19.

Elizabeth Jane Cochrane (5/5/1864 - 27/1/1922)

Sinh ra tại thành phố Cochrane’s Mills – Tên người công dân lỗi lạc nhất vùng, cha bà. Điều 
này đồng nghĩa tuổi thơ  đầy đủ, tươm tất của bà. Tuy nhiên mọi thứ chấm dứt khi cha bà đột 
ngột qua đời khi bà mới 6 tuổi. Vì tương lai của các con nên mẹ bà đành phải đến Pittsburgh, 

hai lần đi bước nữa, và từ đây, bà chứng kiến cuộc đời đau khổ của mẹ. Lớn lên, bà biết rằng, mình 
phải thành công và không được phụ thuộc vào đàn ông. Khởi đầu của bà không mấy suông sẻ khi bà 
không xin được việc làm bởi phụ nữ nơi đây phải rất khó khăn mới kiếm được một chỗ nặng nhọc 
trong các nhà xưởng trong khi đàn ông thì thảnh thơi ngồi văn phòng. Trong suốt 4 năm bà không 
kiếm nổi một công việc đàng hoàng, tử tế. Trong một lần tình cờ, bà đọc một bài báo cho rằng người 
phụ nữ sinh ra là thuộc về nhà bếp, chỉ để chăm lo gia đình. Bà rất tức giận và ngay lập tức viết một 
bức thư chống đối gửi đến tòa soạn, miêu tả bức tranh chân thực về cuộc sống bất công khổ cực của 
những người phụ nữ tại Pittsburgh. Tổng biên tập tờ báo này rất ấn tượng về bà và đã đề nghị bà về 
làm việc với ông. Thế là bà trở thành nhà báo. Lấy bút danh là Nellie Bly, bà tập trung nhập vai khai 
thác các đề tài nằm trong góc khuất của xã hội, đặt nền móng cho công tác điều tra trong báo chí. Bà 
vạch trần thói bóc lột của tư bản là đồng thời lấy đi đầu vào quảng cáo của tờ báo. Bà buộc chuyển 
đến Mexico nhưng lại bị trục suất cũng bởi chính những bài viết tố cáo của mình. Bà thất nghiệp và 
đến New York đầu quân cho tòa soạn New York World, bà giả làm bệnh nhân tâm thần khám phá 
và lật tẩy bộ mặt thật của một nhà thương điên giành cho nữ giới làm chấn động New York, tên tuổi 
của bà trở nên lừng lẫy. Bà nổi tiếng hơn nữa khi thực hiện loạt bài “72 ngày vòng quanh thế giới” 
với sự đón chào nồng nhiệt từ công chúng. Trong suốt cuộc đời làm báo, bà luôn cố gắng đấu tranh 
cho lẽ phải, tố cáo tham nhũng, vạch trần bóc lột, nỗ lực lấy lại nữ quyền bị hạ thấp bấy lâu tại đất 
nước này.

Khi bà ra đi, đồng loạt tất cả tờ báo tại New York đều đưa tin thương tiếc. Không phải người phụ nữ 
nào thời đó đều có thể làm nên những thành công vang dội như bà. Bà tâm niệm rằng “Một khi ta nỗ 
lực vì một lý do chính đáng.. việc gì cũng thành công.”
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Mù hay điếc vẫn học được Đại Học
Helen Adams Keller 

Helen Adams Keller (1880 - 1962) 

Là một nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội, diễn giả người Mỹ có bằng Cử nhân Nghệ thuật. Có vô 
số người trên thế giới nàỳ có thể làm được những điều trên, nhưng không phải ai cũng vừa mù 
vừa điếc như bà.

Sinh ra là đứa trẻ bình thường nhưng khi Keller mới 19 tháng tuổi, một đợt bạo bệnh hủy hoại đôi 
tai và lấy đi đôi mắt của bà. Càng lớn bà càng trở nên cáu gắt, hoang dại bởi quanh bà là một nơi đầy 
bóng tối và không có âm thanh, thậm chí bà cũng không thể nghe chính giọng nói của mình. May 
mắn thay, bà gặp Anna – một cô gia sư trẻ đầy tâm huyết và có lòng cảm thông sâu sắc đối với người 
mù. Anna đã kiên trì và kiểm soát được Keller, dạy Keller cách giao tiếp qua ngôn ngữ được viết lên 
tay dành cho người mù. Nhờ vậy, Keller đã biết “nghe” và bày tỏ ý kiến của mình, chấm dứt ngày 
tháng bức bối, đơn độc.  Vào năm 8 tuổi, bà vào học tại trường  dành cho người khiếm thị rồi một 
năm sau qua trường dành cho người khiếm thính. Chẳng bao lâu, Keller không những trở nên xuất 
sắc trong học tập, bà còn biết bơi, chèo thuyền, thậm chí cưỡi ngựa. Sau đó Keller vào học trường nữ 
học tiểu bang Massachusetts, cô giáo Anne luôn luôn ở bên cạnh Keller để viết lại nội dung bài giảng 
vào lòng bàn tay Keller. Năm 1900 Keller thi đậu vào trường Radcliffe College, vừa học tài liệu dành 
riêng cho người mù, vừa viết cuốn sách “Chuyện đời tôi”. Sau những nỗ lực, bà trở thành người mù 
– điếc đầu tiên bước ra từ một trường đại học danh giá của nước Mỹ và trở nên nổi tiếng. Bà cảm 
thấy xã hội còn lắm bất công, bản thân mình cần phải làm điều gì đó có ích. Bà đã cố gắng tập nói 
rất nhiều để có thể diễn thuyết suông sẻ trước công chúng. Ban đầu bà đi khắp nước Mỹ nói lên ý 
kiến của mình, rồi dần dần đi khắp nơi trên thế giới, bà ngày càng nổi tiếng. Ngoài việc hoạt động 
tích cực với vai trò chủ tịch hội người mù Mỹ trong nhiều năm, bà con tham gia cả hoạt động chính 
trị. Tổng cộng, Helen Keller đã viết được 12 cuốn sách và nhiều bài báo khác nữa. Bà được được 
Tổng thống Lyndon B. Johnson tặng thưởng Huân chương Tự do, một trong hai phần thưởng cao 
quý nhất của chính phủ Mỹ dành cho nhân dân.

Tuy bị tàn tật nhưng Keller là một người phụ nữ tràn đầy lạc quan, thiết tha yêu sống,  trở thành một 
biểu tượng của tinh thần tự lực phi thường khi suốt đời sống trong thế giới không ánh sáng, không âm 
thanh nhưng vẫn cống hiến hết sức lực nhằm đem niềm vui đến với người tàn tật cùng chung số mệnh 
với bà.
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Đệ nhất Phu Nhân Hoa Kỳ
Anna Eleanor Roosevelt 

Anna Eleanor Roosevelt  (11/10/1884 – 1/11/1962)

Là cháu gái của tổng thống Theodore Roosevelt, sau này là phu nhân của Franklin D. Roosevelt  
- tổng thống duy nhất trong lịch sử nước Mỹ đắc cử 4 nhiệm kỳ. Ngoài ra bà còn là một chính 
trị gia, diễn giả, tác giả có tiếng nói ở Mỹ, bà được xem là người phụ nữ vĩ đại nhất nước Mỹ 

đương thời.
Chào đời tại New York trong dòng dõi người có công và quyền lực tại Mỹ, điển hình là người chú 
tổng thống của bà, nhưng Eleanor thực sự không có tuổi thơ hoàn hảo. Không ai trong gia đình họ 
ngoại xem trọng cô, bảo cô  là “vịt con xấu xí” và sẽ không kiếm nổi bạn trai, cả mẹ cô lúc nào cũng 
hắt hủi, thờ ơ với cô bé, bởi bà thấy xấu hổ khi con gái mình mặt mũi thô kệch, xấu xí – đây cũng là 
nguyên nhân khiến tính cách cô bé dần trở nên tự ti nhút nhát. Mẹ mất khi cô 8 tuổi, sau đó 2 năm 
người cha yêu quý cũng ra đi. Bà càng trở nên nhút nhát, bất an khi lớn lên trong sự nuôi dưỡng của 
bà ngoại hà khắc. Từ năm 15 – 18 tuổi bà được gửi đi học một trường nội trú ở Anh. Bà quyết tâm 
bù đắp vẻ bề ngoài kém hấp dẫn bằng cách trấn áp tính cách sợ hãi của mình và trở thành một trở 
thành một người có ích cho xã hội. Cũng bởi tính cách này mà bà đã làm lay động trái tim chàng 
sinh viên đại học Harvard, Franklin D. Roosevelt. Hai người kết hôn năm bà 20 tuổi bà chuyên tâm 
phụ giúp chồng xây dựng gia đình và sự nghiệp của chồng. Bà trở thành một chính khách Mỹ, từng 
sử dụng địa vị Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, từ năm 1933 đến 1945 để cổ xuý kế hoạch New Deal của 
chồng, Tổng thống Franklin D. Roosevelt, cũng như vận động cho quyền công dân. Sau khi Roos-
evelt từ trần, bà tự gây dựng sự nghiệp cho mình trong cương vị của một tác giả và diễn giả, ủng hộ 
Liên minh New Deal, bà cũng được xem như là phát ngôn nhân cho các quyền con người. Bà tiên 
phong trong phong trào ủng hộ nữ quyền là người kiến tạo một hình mẫu mới cho vai trò Đệ nhất 
Phu nhân. Roosevelt hoạt động tích cực trong nỗ lực hình thành nhiều định chế, đáng kể nhất là bản  
Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Bà cũng  là chủ tịch đầu tiên của Uỷ ban Nhân quyền 
Liên Hiệp Quốc.

Có ai ngờ rằng “vịt con xấu xí” nhút nhát ngày nào lại trở thành người phụ nữ vĩ đại như thế. Cả đời 
bà là sự minh chứng cho chính câu nói của chính mình: “Bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh, dòng dũng 
cảm và sự tự tin bằng cách đối diện với nỗi sợ hãi trong mỗi việc mình làm”. 
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Nhà văn da đen đầu tiên đi vào 
lòng người - Toni Morrison

Toni Morrison (18/2/1931)

Là nữ nhà giáo kiêm nhà văn Mỹ gốc Phi. Bà là một trong tám phụ nữ đoạt giải Nobel văn học 
tính tới thời điểm năm 1967 và là người da đen đầu tiên giành được giải thưởng cao quý đó.
Sinh tại Hoa Kỳ, nhưng may mắn là tại bang Ohio, nhưng  nếu là một bang Nam Mỹ, hẳn tuổi 

thơ bà còn dữ dội hơn nhiều bởi chịu đựng những bất công từ nạn phân biệt chủng tộc gay gắt hơn 
nữa. Tuy vậy, cái nghèo cái khổ nhiều khi vẫn như một lưỡi dao dí sát gia đình bà, đã có lúc chủ đất 
nhăm nhe, đòi đốt căn nhà tạm bợ cùng cả gia đình bà vì không trả nổi 4$ tiền thuê mỗi tháng. Năm 
13 tuổi bà đã phải đi giúp việc cho các gia đình. Bà có một tình yêu say đắm với văn học từ nhỏ đến 
lớn, dù cuộc sống có khó khăn cách mấy bà vẫn dành một ít để mua sách. Bà luôn cố gắng chăm chỉ 
hết sức để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Bà là người duy nhất trong nhà học lên đại học, 
thậm chí là tốt nghiệp loại giỏi cao học. Bà tham gia giảng dạy tại một trường đại học một vài năm, 
sau khi li dị chồng sau 4 năm chung sống , bà chuyển sang nghề biên tập sách để nuôi con. Từ đó, 
đam mê viết văn sống lại và bà bắt đầu cho ra những đứa con tinh thần đầy giá trị đối với độc gỉa 
toàn thế giới. Năm 1973, tiểu thuyết Sula của Toni Morrison trở thành sách best-seller và được trao 
Giải thưởng sách Quốc gia. Tiểu thuyết Song of Solomon (Bài ca Solomon), được trao Giải thưởng 
phê bình sách Quốc gia và Giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học và Nghệ thuật Mỹ. Từ năm 1989 
Morrison giữ chức giáo sư Đại học Princeton, chuyên gia văn học Mỹ - Phi, viết phê bình và đi thỉnh 
giảng và tiếp tục viết và giành giải Pulitzer năm 1988 cho tiểu thuyết Beloved (Thương) khai thác đề 
tài nô lệ, bà chỉ ra tác động kinh hoàng của kiếp nô lệ đến tình cảm của người làm mẹ. Năm 1993 
bà được nhận giải Nobel Văn học. Toni Morrison tích cực tham gia các phong trào đòi bình quyền 
phụ nữ, bà thường phát biểu trong những đại hội của phụ nữ da đen. Tác phẩm của bà được dịch ra 
nhiều thứ tiếng và là đối tượng của nhiều công trình nghiên cứu.

Dù bà không có đôi mắt xanh, không có mái tóc vàng, từng là người giúp việc, vừa có một hôn nhân 
không hạnh phúc vừa phải chịu nỗi đau mất đi con trai nhưng khi nhìn lại bà vẫn cảm thấy không hối 
tiếc vì đã sống hết mình và rất tự hào về những năm tháng đó.

26



Trước là thằng khờ - Giờ là Bác sĩ 
thành công - Ben Carson

Danh tiếng của bác sĩ Ben Carson – trưởng khoa tâm thần nhi bệnh viện Johns Hopkins, không chỉ 
được những người trong mà còn ngoài giới y học biết đến bởi tên ông xuất hiện trên khắp mặt báo với 
những ca mổ diệu kì chấn động cả địa cầu.

Ben Carson (18/9/1951)
Bác sĩ Ben Carson sinh ra tại Detroit, Michigan. Sở dĩ bảo ông là thằng khờ bởi ông lười học, việc 
luôn luôn đội sổ lớp làm ông xấu hổ vô cùng nhưng chẳng giúp ông thích nổi việc học. Dù vậy, 
ông vẫn ấp ủ giấc mơ làm bác sĩ để cứu người. Lúc ông học lớp 5, mẹ ông có lần bảo với ông rằng 
dẹp ngay ước mơ bác sĩ ấy đi nếu ông cứ suốt ngày ôm tivi như thế. Từ đó trở đi, mẹ cấm ông xem 
tivi và buộc ông đọc sách, còn bảo ông viết lại một bài cảm nhận mỗi khi đọc xong một cuốn, dù 
bà không hiểu mấy vì bà chỉ học đến lớp ba.  Càng đọc sách ông lại càng say mê và muốn đọc thật 
nhiều, thật nhiều. Chỉ 2 năm sau, ông vươn lên vị trí đầu lớp, khổ nỗi ông lại bị chứng tâm lý nóng 
nảy và có phần cuồng loạn, nhiều lần ông tấn công bạn bè thậm chí bằng dao vì những lý do không 
đâu. Không ai chữa cho ông cả, ông đã tự giam mình vào phòng tắm 3 giờ chỉ để suy nghĩ và sau đó 
đã kìm chế bản thân mình thành công. Đó cũng là lý do ông học ngành Tâm Lý Học tại đại học Yale, 
sau đó ông học Y tại đại học Michigan và trở thành sinh viên đứng đầu ngành năm ấy. Ông vượt 
qua 125 ứng viên để trở thành một trong hai thực tập sinh tại bệnh viện danh tiếng Johns Hopkins 
sau đó tiếp tục công tác tại đây, vượt qua những khó khăn về màu da, ông dần được mọi người tin 
tưởng, yêu mến. Năm 33 tuổi ông trở thành trưởng trẻ nhất khoa tâm thần nhi của Johns Hopkins 
từ trước đến nay. Từ đó đến nay ông đã cứu hơn gần năm trăm tính mạng nhi đồng bất hạnh, trong 
đó có nhũng ca làm chấn động giới Y học cũng như truyền thông như năm 1987, ông và ekip của 
mình đã thực hiện cuộc phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau phía sau đầu hay cắt một phần 
não trái của cô bé bị viêm não co giật mỗi ngày đến hàng trăm lần vào năm 2008… Ông được  hàng 
loạt các danh hiệu cũng như giải thưởng danh dự do nhà nước phong tặng bởi những đóng góp của 
mình trong ngành Y học.

Từ một bàn tay có thể đẫm máu nay lại là một bàn tay cứu đỗi sự sống, Ben Carson thường chia sẻ với 
giới trẻ rằng “Khi nghĩ LỚN, chúng ta sẽ thay đổi cả thế giới”.
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Vua tấu hài nước Mỹ
Bill Cosby

không chỉ là một diễn viên hài kịch lừng danh của Mỹ, ông còn  là một tác giả, nhạc sĩ, nhà sản xuất 
truyền hình, nhà giáo dục và nhà hoạt động xã hội, vươn lên từ những cuộc trình diễn ở nhiều câu 
lạc bộ khác nhau trong thập niên 1960 . Quyền lực của ông có thể biến một người vô danh thành một 
người nổi tiếng và giàu có. Nhưng Cosby đã phải lấy hết can đảm, đặt cược cả tương lai mới có được 
ngày hôm nay.

Bill Cosby (12/7/1937)

Sinh ra tại Philadenphia và lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha. Tiền công giúp việc 
của mẹ quá ít ỏi, ông lang thang đi đánh giày, phụ giúp việc nhà cho mẹ mỗi ngày sau giờ học. 
Hơi khác biệt, Cosby không thích học cho lắm, ông sớm nghỉ học để làm thợ sửa giày kiếm 

tiền. Năm 19 tuổi, ông tham gia quân đội và chứng kiến những tấm gương ham học ở đây. Thấy vậy, 
ông lại đăng kí học từ xa và quyết tâm hoàn thành chương trình trung học. May mắn thay khi giải 
ngũ, ông được cấp học bổng toàn phần tại đại học Temple. Tuy không còn lo lắng về tiền để đi học, 
ông cố gắng nhận công việc pha chế rượu bán thời gian. Tại đây, tính lanh lợi, khéo léo và biệt tài kể 
chuyện của ông lúc nhỏ có dịp phát triển. Ban đầu ông hay kể chuyện chọc cười các vị khách quen. 
Một lần, ông thử đứng lên sân khấu thay thế cho một nghệ sĩ tại quán rượu. Chỉ bằng một lần như 
thế, ông quyết định đi theo nghề tấu hài độc thoại. Ông bắt đầu đi diễn, can đảm hy sinh sự nghiệp 
đại học tập để theo đuổi đam mê. Ông tạo ra sự độc đáo trong nội dung lẫn của riêng mình và nổi 
tiếng khắp đất nước. Năm 1965 ông chuyển sang diễn xuất và trở thành diễn viên da đen đầu tiên 
có vai chính trong bộ phim “I Spy”, phá vỡ rào cản màu da trên truyền hình lúc bấy giờ. Ông đạt 4 
giải Emmy liên tiếp và trong hàng loạt phim và chương trình sau này, ông không những là diễn viên 
mà còn là tác giải và đạo diễn nữa như loạt hài kịch The Bill Cosby Show hay The Electric Company 
dành cho trẻ em. Trong 75 năm của mình, Bill Cosby đã làm được rất nhiều chuyện, từ việc đem lại 
những nụ cười thoải mái cho khán thính giả, cho tới những tác phẩm có tính cách giáo dục, nhất là 
cho trẻ em. Ông còn nổi tiếng vì đã bỏ nhiều thời gian và tiền bạc để hỗ trợ nhiều hoạt động xã hội 
và tổ chức giáo dục cho đến tận bây giờ.

Bỏ qua những vụ lùm xùm về đời tư chưa tỏ tường của ông, thì ông quả thật xứng đáng được tôn vinh 
bởi những gì ông đã tạo ra cho mình và cho cả xã hội.
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Mẹ đỡ đầu của tất cả trẻ em
Marian Wright Edelman

Marian Wright Edelman hiện là nhà hoạt động vì quyền lợi trẻ em vĩ đại nhất nước Mỹ, phát ngôn của 
bà về những vấn đề liên quan đến trẻ em được xem là mạnh mẽ nhất. Bà dành cả đời mình để bảo vệ 
nhân quyền, giúp đỡ mọi người và xem nó là lẽ sống của đời mình.

Marian Wright Edelman (6/6/1939)

Sinh ra và lớn lên tại Sounth Carolina, dù là miền Nam khắc nghiệt, dù nhà đông anh em nghèo 
khó, bà vẫn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Mẹ là người cho bà lý tưởng sống vì mọi 
người, cha bà là người cho bà tinh thần kỷ luật, lòng quyết tâm và hiếu học. Trước lúc ra đi, 

cha bà có trăn trối “Đừng để bất cứ thứ gì cản trở sự nghiệp học tập của con”.  Bà quyết tâm học tập 
cao độ và trong ngày lễ tốt nghiệp phổ thông,  bà  được cử làm học sinh đại diện để đọc bài diễn văn 
chia tay. Tuy được mọi người xem là một nhà vật lý học tương lai, nhưng vì bà đã chứng kiến những 
con người bất hạnh găp nạn hoặc thậm chí là mất mạng một phần cũng chỉ vì nạn phân biệt màu da,  
bà quyết định học luật để giúp đỡ mọi người, để làm nên một điều gì đó có giá trị trong cuộc đời. 
Trong khi học tại đại học Yale, bà tích cực tham gia và dẫn đầu các phong trào đấu tranh vì nhân 
quyền, có lúc bị cảnh sát thả chó căn, nhưng điều đó chỉ làm cho bà thêm quyết tâm. Sau khi tốt ng-
hiệp, bà làm ở vị trí tư vấn pháp lý 1 năm và chính thức trở thành nữ luật sư da đen đầu tiên tại bang 
Mississipi chuyên hỗ trợ những người nghèo vê pháp lý. Năm 1968 bà đến Washington và lập ra dự 
án nghiên cứu Washington với mục tiêu trở thành đại diện của người nghèo toàn nước Mỹ và củng 
cố những điều luật bảo vệ họ. Năm 1973, dự án này đổi ten thành Quỹ vì trẻ em (CDF), bà dốc toàn 
bộ sức lực vì tương lai của 50 triệu sinh nạng “quý giá và mong manh nhất” trên cả nước. Đến nay, 
tổ chức này đã trở thành tiếng nói mạnh mẽ nhất nước Mỹ đại diện cho trẻ em và gia đình với hàng 
loạt các chương trình sức khỏe sinh sản, hạn chế tác động từ những hình ảnh bạo lực từ các phương 
tiện truyền thông đến trẻ em... Với nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp chắp cánh cho trẻ thơ, bảo vệ 
người nghèo và đấu tranh cho nhân quyền, bà được tờ Ladies Home xếp vào danh sách 100 phụ nữ 
quyền lực nhất nước Mỹ năm 1983.

Bà tâm niệm rằng “Thước đo giá trị nằm trong tâm trí, trái tim mỗi người, chứ không nằm trong 
những gì ta nắm trong tay hay gánh trên vai”
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Con linh dương đen bại liệt
Wilma Rudolph

Có ai ngờ rằng huyền thoại điền kinh Wilma Rudolph – người được báo chí tung hô hết lời, được ví 
như “linh dương đen”, “cơn cuồng phong của Tennessee” lại từng bị liệt.

Wilma Rudolph (23/6/1940 – 12/11/1994)

Lúc Wilma ra đời tại bang Tennessee, bà có trọng lượng chưa đến 2kg. Vốn đã quặt quẹo, ốm 
yếu, năm 4 tuổi bà lại phải trải qua một đợt bệnh nặng bao gồm Thủy đậu, viêm phổi, sởi và 
sốt bại liệt, để lại cho bà một bên chân bị liệt. Tuy bác sĩ nói rằng không thể nhưng  Wilma 

cùng gia đình có một niềm tin mãnh liệt rằng cô mình sẽ đi lại được như bao đứa trẻ khác. Hằng 
ngày cô nhìn lũ trẻ  chạy nhảy đùa giỡn mà thêm quyết tâm luyện tập dù mỗi tuần 2 lần phải đi 
đến bệnh viện cách xa 50 dặm. Dần dần, một cách diệu kì, cô đã có thể di chuyển được bằng nạn, 
rồi bằng nẹp sắt và có thể đến trường. Năm 12 tuổi, không những cô đi lại bình thường mà còn trở 
thành ngôi sao bóng rổ và điền kinh trong trường. Năm 1956, cô là thành viên nhỏ tuổi nhất được 
Liên đoàn Điền kinh Mỹ chọn vào danh sách dự Olympic Melbourne và đoạt HC Đồng trong cự ly 
400m tiế sức. Cô tự hứa rằng, một ngày nào đó, mình sẽ đứng tại nơi này và nhận HC Vàng. Bốn 
năm sau, tại Olympic Roma 1960, cô đã làm được điều đó. Ở cự ly 100m Wilma chạy đúng 11 giây 
nhưng vì lúc đó sức gió cao hơn quy định nên thành tích này không được ghi nhận là kỷ lục thế 
giới. Ở cự ly 200m, Wilma về đích khi đối thủ còn cách tận 1 mét và phá vỡ kỷ lục thế giới. Ở nội 
dung tiếp sức 4x100m, cô bị rơi gậy và bị bỏ rất xa nhưng kỳ tích đã xảy ra Wilma lấy lại được quãng 
đường đã mất đoạt huy chương vàng thứ ba cho mình. Cô trở thành VĐV đầu tiên của Mỹ đoạt 
được 3 HC vàng trong cùng 1 kỳ đại hội Olympic. Báo chí thế giới hết lời tung hô Wilma, nhất là khi 
biết được những gì cô đã trải qua trong thời thơ ấu. Báo chí Ý gọi Wilma Rudolph là “linh dương 
đen”, báo Anh gọi cô là “Cơn cuồng phong Tennessee”… Sau khi ngưng thi đấu, Wilma trở thành 
giáo viên. Vài năm sau, Wilma lập một quỹ bảo trợ cho những trẻ em gặp nghịch cảnh trong đời. Cô 
còn đạt được rất nhiều giải thưởng danh dự do nhà nước phong tặng.

“Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của những giấc mơ, cùng sự ảnh hưởng của tinh thần. Chúng ta 
đều có một điểm chung, đó là sự vĩ đại luôn tiềm ẩn trong mỗi con người”, Wilma Rudolph viết như thế 
trong cuốn tự truyện của mình.
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Âm nhạc không chỉ là âm nhạc, 
nó là lối thoát! - Gloria Estefan

Gloria Estefan (1/9/1957)

Là ca sĩ người Mỹ nổi tiếng dòng nhạc pop những thập kỉ trước, cô cũng kiêm nhạc sĩ và diễn 
viên. Cô là trong 100 nghệ sĩ âm nhạc hàng đầu bán chạy nhất với hơn 100 triệu album bán ra 
trên toàn thế giới. Giọng hát tươi sáng, cuốn hút lạ thường là một nhưng có thể nói sóng gió 

cũng là nhân tố khiến cô dấn thân và thành công trong âm nhạc.
Ra đời trong bối cảnh Cuba chiến tranh loạn lạc, vì cha là cảnh sát nên sau khi ổn định cả gia đình 
tại Miami thì trở lại Cuba chiến đấu. Cuộc sống ở Miami rất khắc nghiêt, khổ sở bởi những người 
Mỹ không muốn người Cuba ở đây. Vì vậy Gloria quyết tâm học hành và cô luôn đứng đầu lớp với 
hy vọng có tương lai thành công. Khi cô lên 10 tuổi cha trở về sau chiến tranh cùng bệnh tật. Gánh 
nặng gia đình đổ lên vai mẹ và Gloria. Mỗi khi cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, vượt sức chịu 
đựng của mình, cô không khóc mà nhốt mình trong phòng cất lên những những bản ballad hay 
pop ưa thích cùng ghuitar. Thủ lĩnh nhóm nhạc Miami boys một lần nghe được giọng hát của cô 
và quyết định cho cô làm giọng hát chính trong ban nhạc và đổi tên thành Miami sound Machine, 
tao ra một luồng gió mới cho nhạc Pop lúc bấy giờ. Nhóm tổng cộng phát hành 7 album tiếng Tây 
Ban Nha lẫn tiếng Anh và nhiều bài trong số đó trở thành những bài hát yêu thích nhất. Cho đến 
nay, khán giả vẫn còn nhớ cơn sốt mang tên Don’t Wanna Lose You từ năm 1989, nhiều ca sĩ trẻ vẫn 
hát lại ca khúc này trong các  cuộc thi, thậm chí thực hiện album. Năm 1990, cô bị tai nạn và gãy 
cột sống, không cam chịu vào số phận, sau khi được phẫu thuật cô cật lực tập luyện và đi lại được, 
cô tiếp tục đam mê đứng trên sân khấu. Tài năng của Estefan là điều không cần bàn cãi với bộ sưu 
tập giải thưởng tổng cộng 8 giải Gramy cho những cống hiến âm nhạc. Năm 2012 cô ca sĩ bấy giờ 
54 tuổi đã trở thành nữ nghệ sĩ nhạc Latin đầu tiên lọt vào cuộc đua và giành ngôi vị cao nhất trên 
bảng xếp hạng âm nhạc Billboard lừng danh. Sự nghiệp âm nhạc thành công vĩ đại đã mở ra cho 
Gloria nhiều ngã rẽ khác cũng thành công không kém để trở thành minh tinh màn bạc, nhạc sĩ sáng 
tác cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như Jenifer Lopez.. và cả kinh doanh thầu khoán.

Không ai bao gồm cả Gloria có thể ngờ rằng, âm nhạc – lối thoát cho cuộc sống khốn khổ của mình lại 
đem đến cho cô những vinh quang tột đỉnh
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Đổi chuyên ngành 4 lần mới tìm 
thấy đam mê - Ellen Ochoa

Với họ Ochoa, Ellen đã ghi tên mình vào danh sách số ít những người Mỹ Latin vĩ đại nhất. Nếu trước 
đây cô không liều lĩnh đổi ngành học đến 5 lần thì hiện nữ phi hành gia này hẳn không phải là giám 
đốc của trung tâm NASA Johnson Space. Nhưng trong quá khưa, chưa bao giờ bà nghĩ mình sẽ là một 
nhà du hành vũ trụ.

Ellen Ochoa  (10/5/1958)

Ellen là thành viên của một gia đình gốc Mexico tại Los Angeles, California. Thừa hưởng từ mẹ, 
Ellen yêu trường lớp và không quản ngại chuyện học hành gian khổ. Bà học rất giỏi, đặc biệt 
là toán và Âm Nhạc. Lên cấp ba bà vẫn học hành chăm chỉ và học sinh xuất sắc. Bà học rất 

giỏi toán, lý mặc nhiều thầy cô lúc bấy giờ không khuyến khích học sinh nữ học những môn khoa 
học tự nhiên. Nhưng vừa giỏi những môn khó nuốt đó, bà còn thích và có thành tích nổi trội trong 
Âm nhạc. Bà say mê thổi sáo và khi chỉ mới học cấp ba, cô bé Ellen đã trở thành nhạc công chính 
thức trong dàn nhạc giao gưởng Civic Youth. Những tưởng đây chính là đam mê thực sự của mình, 
Ellen đăng ký ngành học Âm nhạc tại đại học San Diego với ước mơ trở thành một nữ nghệ sĩ nhạc 
cổ điển. Nhưng sớm nhận ra là mình đã lầm, bà chuyển sang học Quản trị Kinh Doanh – sai lầm 
tiếp theo của bà. Bà tiếp tục chuyển ngành sang Báo Chí rồi rồi ngành Khoa Học Máy Tính nhưng 
vẫn không thể giữ chân bà ở lại lâu. Ngành học thứ năm cũng là cuối cùng  của bà là Vật Lý Học. 
Nhờ học dúng đam mê, bà vươn lên đứng đầu ngành rồi học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ kỹ sư điện tử. 
Sau khi ra trường, bà ngay lập tức tạo ấn tượng khi sáng chế thành công “Kỹ thuật ứng dụng Quang 
Học vào ngành Khoa Học Vũ Trụ. Bà ghi danh và vượt qua hàng ngàn thí sinh khác và trở thành nữ 
phi hành gia Người Mỹ La Tinh đâu tiên bay vào không gian trên tàu con thoi Discovery vào năm 
1993. Bà thực hiện nhiều chuyến bay vào không gian để nghiên cứu và sống tổng cộng gần 1000 giờ 
trong không gian. Năm 2013, Ellen chính thức trử thành giám đốc gốc Latin đầu tiên của trung tâm 
Không Gian Johnsons của NASA.

Chỉ tin vào chính mình, cô gái trẻ Ellen Ochoa đã dũng cảm thử mình nhiều lĩnh vực để tìm ra bằng 
được đam mê của mình, và cuối cùng đam mê đó đã tạo cho người phụ nữ này một tầm vóc không hề 
tầm thường.
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Chơi bóng rổ cũng cần có ý chí
Michael Jordan

Nhắc đến bóng rổ, hẳn cái tên Michael Jordan là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mọi người, bởi 
không ai có thể tạo nên một câu huyền thoại bóng rổ oanh liệt hơn anh được nữa. Để làm được điều 
đó, thiên bẩm là một phần, ý chí cũng góp phần lớn làm nên thành công của Michael.

Michael Jordan (17/2/1963)

Sinh tại New York nhưng North Carolina mới là nơi nuôi dưỡng tài năng của anh. Từ tiểu học 
anh đã tỏ ra rất có tài thể thao, nhưng là bóng chày.  Cậu bé ấy chơi giỏi đến mức đội bạn 
không có cơ hội phát bóng. Vào trung học, anh còn chơi thêm bóng bầu dục và còn là hậu vệ 

trong đội tuyển bóng rổ của trường. Dù rất muốn tham gia vào đội tuyển của trường đại học mùa 
giải năm đó nhưng HLV đã chọn người khác cao to hơn anh. Anh thề, nhất định năm sau sẽ vào 
được đội tuyển đó và quyết định tập trung vào bóng rổ hơn bao giờ hết. Thậm chí đã có lần anh bị 
đình chỉ học bởi vì cúp học để tập bóng rổ quá nhiều. Cuối năm trung học, chiều cao của anh cao 
vọt thêm 18cm thành 1m95bởi những nỗ lực tập luyện. Lời thề một năm trước của anh đã thực hiện 
được. Sau này lên đại học, anh cũng thi đấu nổi bật trong đội tuyển của trường và tiếng tăm của anh 
bắt đầu dậy lên. Cuối năm ba, anh nghỉ học để theo đuổi con đường bóng rổ chuyên nghiệp. Đến 
nay,  Jordan đã thực hiện được bao gồm 5 giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trong một mùa giải” 
của NBA, 10 lần được chọn vào đội hình chính của All-NBA (đội hình tập hợp các ngôi sao của 
NBA),14 lần tham dự thi đấu All-Star (đội hình thi đấu giữa các ngôi sao miền Đông và miền Tây 
của Mĩ) cùng 3 lần đạt Cầu thủ xuất sắc nhất trong trận All-Star, 6 lần “Cầu thủ xuất sắc nhất vòng 
chung kết NBA”, giải thưởng “Cầu thủ phòng thủ hay nhất” năm 1988 và hàng loạt danh hiệu khác.... 
Anh lập kỉ lục ghi điểm trung bình 30.1 điểm/trận, cũng như kỉ lục 33.4 điểm/trận trong các vòng 
đấu playoffs. Năm 1999, anh được kênh truyền hình thể thao nổi tiếng ESPN bình chọn là “Vận 
động viên Bắc Mĩ vĩ đại nhất thế kỉ 20” và đứng thứ 2 trong danh sách các vận động viên thế kỉ.

Anh từng chia sẻ: “Tôiđã từng bỏ lỡ hơn 9000 cú ném bóng, gần 300 cuộc thi đấu trong sự nghiệp của 
mình và 26 lần ném bóng hỏng trong khi tôi tin là mình đã có thể làm được. Tôi đã thất bạo rất rất 
nhiều lần trong đời, và đó là lý do tôi thành công”
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Đam mê để thoát nghèo
Sammy Sosa

Sammy Sosa – một cầu thủ bóng chày huyền thoại của nước Mỹ, người được coi là có tinh thân sắt đá 
để vượt lên tờ sự nghèo khổ bằng chính lòng đam mê, sự nhiệt huyết và không ngừng cố gắng để chạm 
tay đến thành công.

Sammy Sosa (12/11/1968)

Sammy sinh ra tại cộng hòa Dominica trong một gia đình khó khăn có 7 người con. Dù phải 
sống nghèo khổ trong một ngôi nhà chật hẹp, nhưng ông học được đạo đức nghề nghiệp từ cha 
và lòng trung thực từ mẹ. Lên 6 tuổi cha ông qua đời, cả nhà phải đi làm kiếm sống. Dù vậy, 

ông vẫn chơi bóng chày với những đứa trẻ trong xóm bằng những đồ chơi tự tạo. Năm học lớp 8, dù 
rất yêu trường lớp nhưng ông phải nghỉ học giữa chừng để kiếm sống. Nhận ra tài năng bóng chày 
tiềm ẩn của Sammy, đội Texas Rangers kí  hợp đồng với cậu bé 16 tuổi Sammy.  Năm 1986 đặt chân 
tới Mỹ với hy vọng theo đuổi đam mê lẫn giúp gia đình vượt đói nghèo. Sammy cật lực tập luyện mà 
không hề chán nản hay có ý muốn từ bỏ dù thành tích của ông vẫn không mấy tiến bộ. Ba năm sau, 
ông bị chuyển sang Chicago White Sox và ông vẫn chơi không được tốt lắm. Năm 1992, ông lại bị 
chuyển nhượng sang Chicago Cubs. Tại đây, ông được nâng cao trình độ, đặt biệt là phát bóng với 
sự dẫn dắt của huấn luyện viên Billy Williams. Càng chơi thì thành tích càng cao, Sammy sở hữu tỷ 
lệ đánh trúng bóng thành công cao nhất từ trước đến nay. Năm 1997 ông quay trở lại thi đấu đầy 
ấn tượng sau chấn thương ở cổ tay với cú đánh bóng thành công thứ 1000 và cú home run thứ 200 
trong sự nghiệp bóng chày của mình. Năm 1998 ông được bình chọn là cầu thủ bóng chày xuất sắc 
nhất mùa giải quốc gia . Năm 1999, Sammy Sosa trở thành vận động viên đầu tiên có 60 cú home 
run trong các mùa giải liên tiếp. Báo chí tung khen ngợi hết lời, còn tung hô ông là “viên đạn Sam-
my”. Năm 2001 ông vượt mốc 60 đó đến 3 lần. Khi đã thành công, ông cũng không quên san sẻ với 
những người khó khăn tại Chicago lẫn ở quê nhà Dominica bằng một quỹ từ thiện mang tên mình.

Dù bóng chày là đam mê, nhưng có thể thấy, ban đầu Sammy vẫn chưa thể hiện được tài năng vượt 
bậc. Tuy nhiên, chính lòng kiên trì bền bỉ, quyết tâm theo đuổi bóng chày đến cùng mới làm nên Sam-
my huyền thoại ngày hôm nay.
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Không còn là con osin ngày nào
Dang Thi Huong (Đặng Thị Hương)

Sau chuỗi dài những đắng cay, nghiệt ngã, vất vả, bằng một nghị lực phi thường không phải ai cũng có 
được, từ một “osin”, nay cô đã là một sinh viên ưu tú được thống đốc bang Victoria, Australia - Denis 
Namthine trao tặng danh hiệu Sinh viên Quốc tế Xuất sắc của năm. Cô là Đặng Thị Hương, một cô gái 
Việt Nam.

Dang Thi Huong (1986)

Vĩnh Phúc là quê hương nghèo khó của cô gái này. Lên lớp 7 Hương phải nghỉ học vì mẹ 
bệnh và gia đình quá nghèo không thể cho cả ba anh em đi học. Gánh nặng kim tiền oằn lên 
đôi vai bé nhỏ. Năm 13 tuổi, Hương một mình lên Hà Nội giúp việc cho các gia đình kiếm 

tiền gửi về cho anh trai và em gái đi học. Quần quật từ sáng tới khuya mà lương của cô chỉ vỏn vẹn 
150.000 đồng mỗi tháng. Như đa số những người giúp việc khác, cô bị gia chủ coi khinh và đối xử tệ 
bạc. Đến năm 18 tuổi, vì quá ham học, Hương đăng kí học bổ túc buổi tối lớp 8 nhưng nhà chủ ngay 
lập tức đuổi cô ra khỏi nhà. Hương một mình lang thang, bơ vơ,  giữa lòng Hà Nội. Hương quyết 
tâm bám trụ lại thủ đô, bởi nếu cô buông tay thì anh trai và em gái cô phải nghỉ học. Hương thuê 
một chỗ ngủ bé tí dưới chân gầm cầu thang của một nhà trọ cũ kỹ, bụi bặm và hôi hám. Thời gian 
biểu của cô là cố định, dù mùa nắng, mưa hay giá rét: dậy lúc 2 giờ sáng thổi xôi để sáng đẩy ra trước 
trường học bán, buổi chiều thì bán bánh khoai bánh, bánh chuối, sau đó đi học bổ túc đến 9 giờ tối 
thì bán bánh tiếp đến 12 giờ đêm. Những khi không bán được hàng thì cô đi lau dọn thuê cho các 
gia đình, bán trà đá ở vỉa hè, làm thêm ở sở thú... Mỗi ngày Hương ngủ khảng 2 tiếng. Năm 2006, 
Hương tình cờ biết đến và ghi danh và học tại tổ chức KOTO, một doanh nghiệp xã hội chuyên đào 
tạo trẻ đường phố về nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn. Năm 2007, Hương đồng tốt nghiệp KOTO 
và trung học phổ thông. Đến năm 2011 Hương nhận được học bổng du học tại Học Viện Box Hill 
(Úc). Chỉ sau 1 năm học tập và phấn đấu, Hương liên tiếp giành được nhiều giải thưởng cũng như 
bằng khen. Năm 2013 Hương khi được chọn là Đại sứ Sinh viên Quốc tế của Học Viện Box Hill, 
được trao giải thưởng Sinh viên Quốc tế xuất sắc của năm bang Victoria và Sinh viên Quốc tế Xuất 
sắc của năm. Hiện nay cô đã tốt nghiệp và công tác tại thành phố Melbourne.

Nếu như những cô gái khác, Hương đã có thể đi vào con đường tăm tối. Nhưng Hương đã khiến cuộc 
đời mình trở thành minh chứng hùng hồn nhất đại diện cho sức mạnh của nhân cách đẹp đẽ và ý chí 
kiên cường.
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Hoa hậu Mỹ 1995 là người điếc
Heather Whitestone

Trải qua một cơn bạo bệnh lúc một tuổi rưỡi Heather Whitestone kể từ lúc đó đã điếc hoàn toàn. Tuy 
ban đầu sống trong sự cô đơn của riêng mình, không nghe cũng không nói được, nhưng bắt đầu bằng 
chính niềm tin của mình, cô đã làm được điều mà bất cứ ai cũng phải kinh ngạc.

Heather Whitestone (24/2/1973)

Lúc Heather ra đời tại bang Alabama, cô vẫn như một đứa trẻ bình thường. Khi trải qua sự kiện 
nghiệt ngã lúc 18 tháng tuổi ấy, ngoài bị điếc ra, cô bé yếu đến mức phải tập đi lại từ đầu. Bác 
sĩ bảo Heather sẽ không thể học hết nổi lớp ba và nên đưa cô vào trường dạy nghề. Cô bé luôn 

cảm thấy khác biệt, tủi thân khi thấy chị em, bạn bè chạy nhảy vui chơi, nói chuyện thì mình không 
hiểu gì cả, vẫn phải bặp bẹ tập nói. Nơi duy nhất khiến Heather cảm thấy thoải mái nhất chính là 
phòng tập balet và được nhảy trên một sân khấu lớn dưới ánh đèn lộng lẫy sớm trở thành ước mơ 
của cô bé. Cô bé còn hay đứng trước gương trong phòng tắm mơ mộng ngày nào đó sẽ trở thành 
hoa hậu. Bằng những nỗ lực thần kì, cô bé học hết tiểu học và đến học tại học viện dành cho người 
khiếm thính. Sau hai năm cô đủ điều kiện theo học tại một trường cấp ba bình thường nhưng nơi 
đây chính là nơi cô cảm thấy cô đơn nhất bởi ít ai chịu lắng nghe trò chuyện cùng. Dù đã cố gắng 
trở thành một vũ công Balet nhưng cô trong mắt mọi người vẫn không hề thay đổi – vẫn là một con 
bé bị điếc. Thế là Heather đã đăng kí cuộc thi hoa khôi của hạt để thay đổi hình tượng trong mắt 
mọi người và đoạt giải “Tâm hồn đẹp” do các thí sinh bình chọn. Dù giải không cao nhưng cô đã rất 
hạnh phúc. Sau khi vào học tại trường đại học Jacksonville (JSU), Heather đăng kí thi và đoạt danh 
hiệu hoa khôi của trường. Hai năm liên tiếp, cô đăng kí cuộc thi Hoa Hậu bang Alabama nhưng đều 
đạt giải nhì. Không bỏ cuộc, Heather đăng kí thi lần 3 và đã trở thành hoa hậu bang Alabama năm 
1995 và được cử đi thi Hoa Hậu Mỹ cùng năm.  Tại cuộc thi, cô đã hiện thực hóa cùng lúc 2 ước mơ 
của mình: thả mình theo điệu balet lấy đi nước mắt hàng triệu khán giả khắp nước Mỹ trên một sân 
khấu lộng lẫy và trở thành  Hoa Hậu Mỹ 1995.

Heather không nghe được nhạc nhưng lại là một vũ công balet tài năng. Cô thậm chí không nghe được 
giọng nói của mình nhưng lại giao tiếp bằng lời rất dễ dàng. Cô còn là một con bé bị điếc nhưng lại là 
một hoa hậu. Mọi thứ đều có thể, chỉ cần bạn tin.

36



Phải ra khỏi vùng an toàn
Jeff Bezos

Amazon.com là trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới hiện nay chuyên buôn bán đủ loại mặt hàng 
với doanh thu 80 tỷ USD một năm. Người sáng lập kiêm CEO của công ty này nằm trong top 30 người 
giàu nhất thế giới đã liều lĩnh đánh đổi công việc tuyệt vời để thử sức kinh doanh.

Jeff Bezos (12/1/1964)

Sinh ra và lớn lên tại Texas, đến năm 12 tuổi, cậu bé Jeff được có tên trong cuốn sách: “Thắp 
sáng những bộ óc thiên tài: Cái nhìn của phụ huynh về giáo dục năng khiếu tại Texas.” Cuốn 
sách này đã mô tả Bezos là một đứa trẻ “thân thiện nhưng nghiêm túc” và “không thực sự có 

năng khiếu lãnh đạo.” Chắc chăn rằng nhận định lúc đó của tác giả đã sai. 
Jeff Bezos được nhận học tại Princeton, một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. 
Tốt nghiệp đại học ngành kỹ sư máy tính, từ chối về với những công ty lớn, Bezos trở thành nhân 
viên thứ 11 tại Fitel. Jeff cũng từng làm việc tại Bankers Trust, một ngân hàng lâu đời tại Mỹ. Nhưng 
Jeff đã nghỉ việc tại ngân hàng này để làm việc cho quỹ đầu tư của D.E. Shaw. Nhưng đến năm 1994, 
bất chấp sự phản đối và van nài của D.E. Shaw, Bezos từ bỏ quỹ đầu tư để thành lập Amazon. Mặc 
dù Tốc độ phát triển tới 2.400% mỗi năm vẫn không khiến Shaw có thể lung lay quyết tâm của 
Bezos. Bạn bè hay gia đình ai cũng nói ông thực sự liều lĩnh và ngu ngốc khi bỏ một việc làm quá 
tuyệt vời như vậy. Tại Seattle, Jeff và nhân viên đầu tiên của ông xây dựng Amazon.com trong một 
ga-ra. Trang web này được xây dựng và bắt đầu hoạt động như một cuốn ca-ta-lo điện tử cho các 
nhà phân phối sách, và nhanh chóng nhận được những đơn hàng theo cấp số nhân. Năm 1997, sự 
kiện Amazon lên sàn chứng khoản đã tạo ra một làn sóng đầu tư lớn Dù cũng đã nhiều thử nghiệm 
bị thất bại, có lúc đứng giữa chơi vơi nhưng ngày nay Amazon đã mở rộng và kinh doanh thành 
công không chỉ nhạc mà còn nhạc, video và Amazon Kindle. Tới năm 2009, giá trị của Amazon đã 
tăng 5.000% so với khi mới gia nhập sàn chứng khoán.

Cơ ngơi 30 tỷ này quả thật là kết quả của một loạt những sự liều lĩnh, nhưng theo Jeff, ông sẵn sàng 
chấp nhận thất bại chứ không thể để bản thân hối hận vì đã không lắng nghe bản thân mà nắm bắt cơ 
hội.
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Đam mê, không bao giờ là quá muộn
Vera Wang

Đã từng là một vận động viên chuyên nghiệp, mơ ước được chạm tay đến chiếc cúp Olympic nhưng lại 
đột ngột chuyển sang đam mê thời trang. Và điều đó đã khiến bà trở thành nhà thiết kế váy thời trang 
lẫy lừng danh tiếng.

Vera Ellen Wang (27/6/1949)

Là người Hoa, nhưng Vera là công dân Mỹ và sinh ra tại New York. Tình yêu thời trang đã 
chớm nở trong bà mỗi khi mẹ dắt bà đi xem chương trình thời trang dành cho trẻ em. Tuy 
nhiên Vera bắt đầu tham gia trượt băng nghệ thuật sớm hơn, khi mới 6 tuổi. Khi còn học 

trung học, bà từng đoạt chức vô địch trượt băng toàn nước Mỹ U.S. Figure Skating Championships. 
Sau đó, bà nuôi mơ ước tham gia đội tuyển Olympic Mỹ nhưng thất bại. Khi đang học Đại học và 
làm thêm ở Pari, Vera đã có cuộc gặp gỡ tình cờ với Frances Patiky Stein - Tổng biên tập tạp chí 
Voge mang lại cơ hội việc làm sau khi bà tốt nghiệp tại tạp chí danh tiếng này. Wang đã giữ chức 
vụ biên tập cấp cao về mảng thời trang cho tạp chí Vouge trong khoảng thời gian 17 năm. Đã gần 
40 tuổi, bà bỏ nghề biên tập và chính thức trở thành một nhà thiết kế như ước mơ bấy lâu. Bà tiếp 
tục làm thuê thiết kế cho một số chỗ nhưng tên tuổi không mấy nổi bật. Năm 1990, lúc bà đã hơn 
40 tuổi, từ mong muốn tự thiết kế váy cưới cho chính mình, bà phát triển ý tưởng và mở một viện 
thiết kế áo cưới của riêng mình tại khách sạn Carlyle, trên đại lộ Madison, New York. Váy cưới và 
vương miện của Vera Wang là mơ ước của các cô dâu trong ngày cưới và là biểu tượng của một đám 
cưới lộng lẫy. Các thiết kế sang trọng, tinh tế của bà được vô số người nổi tiếng ưa chuộng, từ những 
minh tinh nổi bật trên thảm đỏ cho đến vợ của tổng thống Obama. Tháng 6 năm 2005, bà giành giải 
CFDA (của Hội đồng những nhà thiết kế thời trang Mỹ) cho danh hiệu Nhà thiết kế đồ nữ của năm. 
Đến ngày 27 tháng 5 năm 2006, Wang lại được chọn để trao giải thưởng cống hiến trọn đời André 
Leon Talley của Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Savannah.
Với đam mê, quả thực chưa bao giờ là muộn, và sự nghiệp của Vera Wang chính là dẫn chứng không 
thể chối cãi.
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Mất hết… thì làm lại từ đầu
Steve Jobs 

Cái tên quá đỗi nổi tiếng, chắc ai ai cũng biết về cơ ngơi “quả táo khuyết” huy hoàng của doanh nhân 
tài năng, vĩ đại này. Tuy nhiên,  cái đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, phần chìm mà ít người để ý 
chính là phong cách sống đáng quý, giàu nghị lực và giản dị trong cuộc đời đầy trắc trở của ông.

Steve Jobs (24/2/1955 – 5/10/2011)

Sinh ra tại San Francisco, Steve Jobs sớm đam mê công nghệ và máy tính. Steve Jobs từng học 
đại học nhưng sau đó ông nhận ra đại học không phải nơi dành cho mình và ông cảm thấy 
mình đang tiêu tốn quá nhiều tiền bạc của bố mẹ cho những điều mình không thực sự muốn. 

Steve Jobs bỏ học sau đó, lang bạt, thậm chí thử ma túy trước khi đi làm thuê. Nhận ra ý tưởng của 
mình có thể đánh bại những ông lớn, ông thành lập Apple sau đó nhưng trớ trêu thay, Jobs bị sa thải 
khỏi chính công ty ông lập ra bởi người CEO ông thuê về làm việc Apple đang trên đà thành công 
với chiếc máy tính Apple Lisa. Cú sốc này khá lớn đối với Jobs. Không bỏ cuộc, ông tiếp tục thành 
lập công ty máy tính NeXT, thành lập Pixar sản xuất hoạt hình sau đó ông bán Pixar cho Disney, 
bán NeXT cho Apple và quay trở lại công ty của mình.  Sự trở về của ông đã vực dậy Apple đang 
trên đà suy thoái với hàng hoạt các dòng Imac, Ipod và sau đó là Iphone, Ipad… với tính năng, cấu 
hình vượt bậc, kiểu dáng tinh tế, thời thượng không những được người ưa công nghệ khắp thế giới 
chưa chuộng mà còn những người có gout thẩm mỹ khó chiều nhất. Ông bị chẩn đoán ung thư gan 
và đã được ghép gan nhưng vẫn không qua khỏi, ông qua đời năm 2011. Trong phần lớn cuộc đời, 
Jobs tôn sùng Đạo Phật, ông để đầu trọc, mặc trang phục đơn giản, nhưng tinh tế như gout thẩm mỹ 
của mình vậy. Không ồn ào như những nhà tỷ phú khác, suốt hai mươi năm ông luôn âm thầm làm 
từ thiện giúp đỡ người khác. Trong suốt khoảng thời gian mang bệnh,  ông chẳng hề tỏ ra u uất mà 
luôn có cái nhìn hướng về phía trước.

Nói về những khó khăn mình gặp phải, Steve Jobs từng chia sẻ trong một bài diễn thuyết: “Tôi tin 
chắc rằng chẳng có điều gì tôi kể ở trên xảy ra nếu tôi không bị đuổi khỏi Apple. Đó là một viên thuốc 
đắng, nhưng người bệnh cần nó để tồn tại. Đôi khi cuộc sống quăng cho bạn một viên gạch vào đầu. 
Đừng từ bỏ niềm tin. Tôi tin rằng thứ duy nhất khiến tôi bước đi đó là tôi yêu những gì tôi đang làm.”
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Quần vợt đâu phải chỉ dành cho 
dân da trắng - Arthur Robert Ashe

Arthur Robert Ashe (1943 – 1993)
Là một cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Mỹ, sinh ra và lớn lên ở Richmond, Vir-
ginia. Trong sự nghiệp của mình, Ashe đã giành được 3 danh hiệu Grand Slam, trở thành một trong 
số những vận động viên quần vợt xuất sắc nhất của Mỹ. Có lẽ nếu không có ước mơ, ông sẽ không 
thể thành công được bởi những rào cản cho người da màu trong lĩnh vực này là quá lớn. 
Athur từng là cậu bé ốm tong teo, suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ và đọc sách, nghe nhạc. Năm bốn tuổi, 
gia đình ông chuyển về khu dành cho người da đen để sống bình yên hơn. Cũng chính nơi đây ông 
nhìn thấy sân quần vợt đầu tiên và bị hớp hồn bởi bộ môn này. Thế là hằng ngày, người ta thấy cậu 
nhóc con năm sáu tuổi gầy còm ra sức cầm cây vợt nặng trĩu tập tành đánh banh nỉ. Ông mê quần 
vợt đến nỗi phải mon men đến khu người da trắng xem người ta đánh banh mặc dù lúc nào cũng bị 
xua đuổi. May mắn thay lên 7 tuổi tuổi ông nhận được nhiều sự trợ giúp khác để không ngừng cải 
thiện kỹ thuật lẫn tinh thần thi đấu. Năm 1955, ông đoạt chức vô địch giải đơn cho VĐV dưới 12 
tuổi do Liên Đoàn Quần Vợt Mỹ tổ chức, nhưng ông vẫn rất buồn vì không được tham gia những 
giải lớn của Liên Đoàn lẫn địa phương vì ông là người da đen. Ông nhận được học bổng tại đại học 
LA Califonia. Dù khá cô đơn trên những sân đấu đầy khán giải người da trắng nhưng ông vẫn tiếp 
tục thi đấu. Năm 1968, Ashe giành chức vô địch của Giải vô địch quần vợt nghiệp dư Mỹ và Giải 
quần vợt Mỹ Mở rộng đầu tiên của Kỷ nguyên mở. Năm 1969, Ashe chuyển sang thi đấu chuyên 
nghiệp. Năm 1970, ông giành được danh hiệu Grand Slam đơn thứ hai tại Giải quần vợt Úc Mở 
rộng. Năm 1975, Ashe bất ngờ giành chức vô địch Giải quần vợt Wimbledon, trở thành hạt giống số 
1 thế giới. Cho đến nay, Ashe vẫn là người Mỹ gốc Phi duy nhất giành chức vô địch đơn ở Wimble-
don, Mỹ Mở rộng và Úc Mở rộng. Ông là một trong hai người da màu gốc Phi giành được danh hiệu 
Grand Slam đơn. Sân trung tâm cũng là sân lớn nhất tại Trung tâm quần vợt quốc gia Billie Jean 
King - nơi diễn ra Giải quần vợt Mỹ mở rộng được đặt theo tên của ông.

Nếu không vì đam mê mà gạt qua một bên cái cô đơn giữa sân đấu, dẫm lên định kiến “quần vợt là 
môn thể thao cao sang chỉ dành cho người da trắng” thì một kẻ “da đen nghèo hèn”  như ông đã chẳng 
bao giờ thực hiện được ước mơ của mình.
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Vì sao hàng Nhật đồng nghĩa với 
chất lượng cao? - Akio Morita

Akio Morita không những là người đã đưa Sony trở thành một trong những tập đoàn đa quốc gia 
quyền lực nhất thế giới, mà còn góp phần đưa nước Nhật nghèo nàn về tài nguyên trở thành siêu cường 
kinh tế toàn cầu.

Akio Morita (26/1/1921 – 3/10/1999)

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm rựu sake giàu có. Từ nhỏ ông được mặc 
định phải nối nghiệp của cha nhưng ông cương quyết chỉ làm những điều mình thích. Năm 
1944 ông tốt nghiệp đại học ngành Vật Lý của trường đại học Hoàng Gia Osaka và tham gia 

quân đội. Tại đây ông gặp được người bạn chí hữu sau này là đồng sáng lập Sony bởi hai người có 
cùng đam mê kỹ thuật, tìm tòi và sáng tạo và quan trọng hơn hết là rất hận Mỹ vì đã tàn phá Nhật 
Bản, cùng với ước mơ đánh bại Mỹ về mặt Công Nghệ. Sản phẩm đầu tiên của Sony là nồi cơm điện, 
nhưng không ai mua vì cơm nấu ra nếu không khô thì nát. Thành công đầu tiên của họ là chăn, gối, 
đệm sưởi điện - sản phẩm bán rất chạy trong bối cảnh tình hình đất nước khi đó. Thành công lớn 
thứ hai là máy ghi âm quay băng đầu tiên trên thị trường Nhật Bản. Nhưng kể cả sau những thành 
công ấy, công ty của hai người vẫn chỉ rất nhỏ với hơn 100 nhân công. Dù rất hận Mỹ, Morita nhanh 
chóng nhận ra rằng tương lai của hãng không phải ở Nhật Bản, mà là ở nước Mỹ. Bước ngoặt quyết 
định đối với công ty của họ là việc mua lại bản quyền chế tạo bóng bán dẫn của công ty Western 
Electric với giá 25000 USD. Bốn năm sau thế chiến thứ hai, hai người cho ra xưởng chiếc đàn bán 
dẫn xách tay đầu tiên và viết nên lịch sử công nghiệp nước Nhật từ đó. Cũng từ đó, mỗi thành công 
của họ đều là một lần giải thoát khỏi cảm giác bị chế ngự bởi ưu thế công nghệ của Mỹ. Từ đài bán 
dẫn, hai người làm ra những sản phẩm bán dẫn khác như vô tuyến truyền hình, máy ghi âm,  máy 
quay và phát video, hệ truyền hình màu Trinitron, Walkman và CD, Play Station…. Hãng này nhờ 
vậy mà chinh phục được thị trường Mỹ và thị trường thế giới.

Không nghi ngờ gì nữa, quyết định bỏ nghề làm rượu của gia đình để đi theo con đường khoa học của 
Akito Morita chính là quyết định cho vận mệnh của chữ “Made In Jappan” ngày nay.
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Kẻ nhập cư trở thành người quyền 
lực nhất Châu Á - Lý Gia Thành

Trong khu vực châu Á và thậm chí là cả thế giới, có rất ít các thương gia thành công từ bao gian khó và 
thách thức như Lý Gia Thành, một người hiếm hoi có năng lực và tầm nhìn xa trông rộng tuyệt vời.

Lý Gia Thành (29/7/1928)

Sinh năm 1928 tại Quảng Đông Trung Quốc. 14 tuổi ông mồ côi cha, phải nghỉ học để gánh 
vác gia đình. Ông vượt biên sang Hồng Kông, khởi đầu bằng công việc bán hoa nhựa những 
năm 1950. Ông bắt đầu với việc học nghề để trở thành công nhân trong tiệm đồng hồ, sau đó 

vào làm công trong xưởng sản xuất đồ nhựa. Lý Gia Thành làm việc rất chăm chỉ và thật thà, chính 
điều đó đã giúp ông được tín nhiệm với vị trí giám đốc xưởng sản xuất đồ nhựa khi 20 tuổi. Hai 
năm sau, Lý Gia Thành lập một xưởng sản xuất nhựa cho riêng mình, đặt tên là Trường Giang, đó 
cũng là tiền đề cho sự ra đời của Công ty Trường Giang 7 năm sau đó, chuyên sản xuất đồ chơi, hoa 
nhựa… Năm 30 tuổi, Lý Gia Thành từng bước thử sức trong ngành kinh doanh bất động sản và ra 
đời hai tòa nhà công nghiệp tầm cỡ khu vực chỉ hai năm sau đó. Những năm tiếp theo, ông không 
ngừng mở rộng quy mô để Trường Giang Thực Nghiệp từng bước trở thành một trong 10 tập đoàn 
hùng mạnh nhất Hồng Kông và có sức ảnh hưởng rất lớn trên thị trường chứng khoán thế giới. 
Cũng trong giai đoạn này, ông đã gây dựng nên Tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố, chuyên đầu tư vào các 
lĩnh vực tàu biển, bất động sản, năng lượng, xây dựng … Năm 2001, ông được tạp chí Asiaweek bầu 
chọn là nhân vật quyền lực nhất châu Á. Năm 2006, tại Singapore, tạp chí Forbes trao tặng ông giải 
thưởng thành tựu trọn đời, giải thưởng tôn vinh những nhà kinh doanh xuất sắc và cống hiến cả đời 
cho ngành kinh doanh. Không chỉ được truyền tụng như một huyền thoại kinh doanh kiệt xuất, ông 
còn được ca ngợi bởi lòng nhân từ, đức độ và nghệ thuật dạy con trở thành người tài đức vẹn toàn, 
giữ gìn sự trong sáng của doanh nhân.

Lý Gia Thành cho rằng: “Chỉ khi nào bản thân nhận thức rõ việc kiếm tiền không phải là chuyện dễ, lúc 
đó chúng ta mới trở thành một người có trí tuệ, mới thực sự thành công trong lao động”. Và đó cũng là 
tư tưởng để khiến tên một kẻ nhập cư bán hoa nhựa bên đường nằm trong danh sách những người giàu 
nhất thế giới.
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Nợ trước, bán sách trả sau!
Gabriel Garcia Marquez

Gabriel Garcia Marquez, nhà văn có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Sau ba lần thất bại liên tục, kiên trì 
đến lần thứ tư, những tưởng chỉ có chút tiến triển nào đó, không ngờ tác phẩm của ông một phát ẵm 
luôn giải Nobel Văn Học.

Garcia Marquez (06/3/1927 – 17/4/2014)

Sinh ra ở Aracataca, một thị trấn nhỏ ở Colombia gần bờ biển Caribe năm 1927. Garcia Mar-
quez bắt đầu học Luật khi bước vào trường đại học nhưng sau đó nhanh chóng từ bỏ con 
đường học vấn để theo đuổi nghề phóng viên và cũng có danh tiếng. Ông đi khắp nơi và định 

cư tại Mexico. Garcia Marquez bắt tay vào viết cuốn sách đầu tiên ở tuổi 23 nhưng phải đến bảy 
năm sau mới tìm một nhà xuất bản chịu in tác phẩm này. Liên tiếp ba cuốn tiếp theo của ông đều 
thất bại. Vẫn kiên nhẫn đeo đuổi nghiệp viết lách, vào năm 1965, ý tưởng cho chương đầu cuốn tiểu 
thuyết “Trăm năm cô đơn” đã hình thành khi ông trở về từ chuyến đi lặn ở Acapulco. Ông lập tức 
“tự nhốt” mình vào trong phòng với 6 gói thuốc lá một ngày trong suốt 18 tháng. Rồi ông “xuống 
núi” mang theo món nợ 12.000 USD cùng 1.300 trang viết tay bản thảo Trăm năm cô đơn. Sách 
được in tại Tây Ban Nha và bán hết sạch chỉ trong một tuần. 30 năm sau, Trăm năm cô đơn vẫn là 
tác phẩm ăn khách, bán hơn 30 triệu bản và được dịch ra hơn 30 thứ tiếng trên toàn thế giới. Cũng 
chính Trăm năm cô đơn đã thuyết phục Hội đồng giải thưởng văn học Nobel - Thụy Điển trao giải 
thưởng cao quý này cho nhà văn vào năm 1982. Trong sự nghiệp sáng tác vĩ đại của mình, Mar-
quez đã cho ra đời 23 tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Bút pháp văn xuôi sống động của ông 
thường mô tả trực diện thế giới kỳ lạ như bắt đầu từ một lễ hội Mỹ Latin. Rồi dẫn qua bối cảnh 
phản ánh cuộc sống còn khốn khổ, nghèo đói và đầy rẫy bạo lực như đất nước Colombia. Cuốn tiểu 
thuyết cuối cùng mang đậm kỷ niệm của mình “Hồi ức về những cô gái gọi buồn của tôi” được nhà 
văn viết vào năm 2004, khi ông 77 tuổi.

Dù nghề  báo vẫn đủ sống, dù vẫn bị ám ảnh bởi những tác phẩm thất bại, nhưng vì tình yêu to lớn 
dành cho sự nghiệp viết lách của mình,  Gabriel Garcia Marquez đã được đến đáp xứng đáng.
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Chủ của Mc.Donald’s 52 tuổi vẫn còn 
đi bán máy sinh tố - Ray Kroc 

Chủ cửa chuỗi cửa càng Mc.Donald trên khắp thế giới không phải người sáng lập mà ông chỉ mua lại 
một hệ thống nhỏ nhà hàng ăn gia đình từ anh em nhà Mc.Donald sau đó mới bắt đầu bắt đầu nhân 
rộng khi ông đã hơn năm mươi tuổi.

Ray Albert Kroc  (5/11/1902 – 14/1/1984)

Sinh năm 1902 tại Oak, bang Illinois, Mỹ. Năm 1917, khi mới 15 tuổi, Raymond Kroc đã khai 
sai tuổi để được lái xe cứu thương cho Red Cross. Sau đó ông bị phát hiện và bị gửi tới Con-
necticut để cải tạo. Những năm tiếp sau, Knoc phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Từ việc bán 

cốc giấy vào ban ngày cho hãng Lily Tulip Cup rồi chơi piano cho một đài phát thanh vào buổi tối, 
tất cả những việc có thể giúp ông kiếm ra tiền. Ông hài lòng với công việc bán máy xay sinh tố liên 
tục gần 20 năm thì nảy ra ý tưởng phát triển chuỗi cửa hàng Mc.Donald’s thật lớn mạnh để sử dụng 
thật nhiều máy sinh tố mình đang bán trên toàn nước Mỹ. Raymond Kroc đã lập công ty Franchise 
Realty, một công ty trực thuộc của McDonald’s. Sau đó, ông mua những dải đất rộng và cho thuê 
lại nhằm mục đích phát triển mô hình franchising ( nhượng quyền kinh doanh ) của mình. Đến 
năm 1970, ông liền bắt tay ngay vào chiến dịch quảng bá thương hiệu ra toàn thế giới và nhận được 
sự hưởng ứng nhiệt tình từ công chúng. Thời kì đó được coi là thời kì hoàng kim của Raymond 
Kroc, McDonlad’s nổi tiếng đến nỗi hàng ngày cứ bốn người Mỹ thì lại có một người ghé vào quán 
fastfood của McDonald’s, điều mà bất cứ hãng fastfood nào cũng đều mơ ước. Hiện nay, từ một hệ 
thống tiệm ăn gia đình rất nhỏ, McDonald’s đã phát triển thành một hệ thống các cửa hàng phục vụ 
ăn nhanh với giá trị hàng tỉ đôla Mỹ với khoảng 31.000 nhà hàng tại hơn 120 quốc gia trên thế giới, 
phục vụ 43 triệu lượt khách mỗi ngày. Ray Kroc qua đời vào tháng 1 năm 1984, ở tuổi 81, đúng 10 
tháng trước khi Mcdonald bán chiếc hambuger thứ 50 tỷ.

Ở cái tuổi không bao lâu nữa sẽ về hưu, người đàn ông này đã vượt qua sự hài lòng với công việc và 
cuộc sống hiện tại mà bắt tay dựng nên ý tưởng của mình, thành công không những ở Mỹ như mong 
đợi mà còn có mặt khắp nơi trên thế giới.
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Tên “cựu” trộm vặt có tổng tài sản 
73 tỷ USD - Warrent Buffett 

Được xem là nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc Tập đoàn Berk-
shire Hathaway, tye phú Warrent Buffett vừa là  người giàu đứng thứ tư thế giới và vừa từng là trộm 
vặt.

Warrent Buffett (30/8/1930)

Điều ít tai biết, tỷ phú sinh năm 1930 này tự nhận mình từng là một đứa trẻ khó chịu, hay 
gây phiền phức. Năm 12 tuổi, Buffett cùng gia đình chuyển nhà từ Omaha tới Washington 
D.C, sau cha được bầu vào Quốc hội. “Thời gian này, tôi giao du với những người xấu và 

làm những việc không nên làm. Tôi luôn chống đối và nổi loạn”, tỷ phú Buffett kể lại. Khi đi học, cậu 
thường xuyên bị điểm kém, từng bỏ nhà đi bụi và ăn cắp đồ thể thao trong hệ thống cửa hàng Sears. 
Công việc đầu tiên của “huyền thoại chứng khoán” Warren Buffett chính là giao báo cho người dân 
địa phương trên chiếc xe đạp của mình khi mới 10 tuổi. Sau đó, ông bắt đầu kinh doanh bằng cách 
mở cửa hàng chơi bóng nảy (pinball) trong những năm trung học. Năm học lớp 10, Buffett đã tiết 
kiệm được hơn 2.000 USD từ những công việc của mình (một số tiến rất lớn vào thập niên 40). Cậu 
đã bỏ ra 1.200 USD để mua một trang trại rộng 40 mẫu ở Nebraska. Sống ở Washington D.C và 
không có hứng thú với công việc lao động chân tay nên Buffett đã thuê một tá điền chăm sóc công 
việc ở nông trại. Rồi dần dần “đầu tư” nhiều hơn, Buffett bắt đầu bằng việc cùng bạn bỏ ra 25 USD 
mua máy bắn bi ghim đặt tại tiệm hớt tóc rồi mở rộng “hoạt động” sang nhiều tiệm hớt tóc khác. 
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, ông đã để dành được số tiền 90.000 USD (tính theo thời giá năm 2009). 
Những đầu tư khôn ngoan đã giúp ông trở thành triệu phú vào năm 1962, ở tuổi 32 và 30 năm sau 
trở thành tỷ phú. Tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffettt đang sở hữu 63 công ty con khác nhau. 
Hàng năm, ông chỉ viết một lá thư liên lạc với các Giám đốc điều hành của 63 công ty này để hoạch 
định mục tiêu hoạt động cho năm tiếp theo. 

Trong thị trường tài chính cũng như trong một cuộc đời luôn có đầy rẫy những rủi ro, đã từng có thể đi 
vào con đường tội lỗi, Warrant Buffett đã đúc kết bí quyết thành công của mình một cách gọn ghẽ: “Rủi 
ro chỉ đến khi bạn không biết mình đang làm gì”.
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Nữ Hoàng bán hàng thế kỷ XX
Mary Kay Ash 

Mary Kay Ash là một trong những doanh nhân lớn của Mỹ. Câu chuyện về bà rất độc đáo. Ý tưởng của 
bà rất đậm nét. Và hành động của bà là một cuộc cách mạng.

Mary Kay Ash (1918 – 2001) 

Sinh ra ở Hot Wells, Texas, từ khi còn nhỏ, Mary đã phải tự lập và chăm sóc người cha bị lao 
phổi. Tuy có khả năng học tốt nhưng vì gia đình không có điều kiện nên Mary Kay đã nghỉ học 
và kết hôn ở tuổi 17. Cuộc sống hôn nhân của bà cũng trải qua nhiều bến đỗ nhưng dường như 

cuộc đời không ưu đãi với một phụ nữ xinh đẹp, tài năng bởi sau cùng, bà vẫn một mình cho đến 
cuối đời. Sau khi ly hôn, Mary Kay bán hàng cho cửa hàng giới thiệu sản phẩm Stanley. Mục tiêu của 
bà khi làm việc ở đây là trở thành nữ hoàng bán hàng và chỉ một năm sau là thành công nhưng bà 
đã nghỉ việc khi công ty không làm đúng thỏa thuận của họ. Năm 1953, Kay làm cho Thế Giới Quà 
Tặng, nhanh chóng phát triển hệ thống bán hàng của công ty tới 43 tiểu bang trên khắp nước Mỹ và 
có một vị trí trong hội đồng quản trị. Tuy nhiên sau đó, một nam nhân viên dưới quyền đã được bà 
hướng dẫn từ khi mới bắt đầu lại được thăng chức và hưởng mức lương gấp 2 lần đã khiến bà không 
hài lòng và xin từ chức. Bà chia sẻ rằng với cái nhìn xã hội lúc bấy giờ “Không chỉ tôi mà còn rất 
nhiều phụ nữ khác đã mất đi cơ hội thể hiện mình”. Bà nhận thấy sứ mệnh của mình là phải thành 
lập nên một công ty để chứng minh khả năng làm kinh doanh của phụ nữ. Năm 1963, Bà dùng 
5000$ tiết kiệm được để lập công ty mỹ phẩm Beauty by Mary Kay. Những nhân viên đầu tiên của 
bà là người chồng thứ 6 và 9 người bạn thân và phát triển theo bằng những tư vấn viên. Đến giờ, mỹ 
phẩm mang thương hiệu Mary Kay đã có doanh số lên tới 2 tỉ đô la mỗi năm với hơn 1 triệu tư vấn 
sắc đẹp ở hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới. Bà đã cho xuất bản 3 cuốn sách bán chạy chia sẻ kinh 
nghiệm của mình. Tạp chí Fortune bình chọn công ty Mary Kay là 1 trong 10 công ty tốt nhất cho 
phụ nữ làm việc. Năm 1985, bà được xếp vào danh sách 25 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất nước 
Mỹ.

Với 1.800 000 tư vấn viên tại hơn 30 thị trường quốc tế, công ty của Ash vẫn sẽ là câu chuyện thành 
công lớn trong giới kinh doanh và tinh thần “bạn có thể” vẫn sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ trên toàn 
thế giới tin rằng họ có thể làm nên những điều tuyệt vời.
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Ông chồng nội trợ kiêm đạo diễn 
lừng danh - Ang Lee (Lý An)

Nhắc đến Đạo diễn người Hoa nổi tiếng, người ta thường nhớ đến cái tên Trương Nghệ Mưu nhiều 
nhất, tuy vậy những ai ưa thích điện ảnh Hollywood sẽ không thể không biết đến tên người đao diễn 
Đài Loan đã từng đoạt giải Oscar ba lần với những bộ phim độc đáo từ nội dung đến hình ảnh đặc biệt 
là bộ phim “Cuộc đời của Pi” đến nay vẫn còn sức nóng.

Ang Lee (23/10/1954)

Lý An ra đời và có tuổi niên thiếu tại tại Đài Loan. Bị thu hút bởi những thước phim từ nhỏ,học 
xong phổ thồn, ông đăng ký học trường Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan. Sau đó ông đến Mỹ 
định học về Diễn Xuất nhưng ông cảm thấy khó mà phát triển bởi vốn Anh ngữ tệ hại của 

mình, ông nhanh chóng theo học ngành đạo diễn sân khấu tại Đại học Illinois và sau này là ngành 
sản xuất phim tại Đại học New York. Dù phim tốt nghiệp của ông cũng khá ấn tượng, nhưng sau đó 
giới chuyên môn lại không đánh giá ông cao cho lắm. Sau đó, ông kết hôn và sáu năm liền ông làm 
công việc của một người chồng, một cách trọn vẹn: “nấu ăn, dọn dẹp và đưa đón con đi học”. Trong 
suốt quãng thời gian đó, Lý An vẫn không nguôi suy nghĩ về sự nghiệp của mình, ông viết rất nhiều 
kịch bản và năm 1991 ông chính thức tham gia Hollywood khi ông bán được hai kịch bản của mình 
và đều được đánh giá rất cao. Năm 1992, ông ra mắt bộ phim đầu tay - Những Bàn Tay Kiên Định, 
một phim hài về cộng động người Đài Loan tại New York.  Những năm sau đó, ông không cho ra 
được nhiều phim nhưng toàn bộ những phim của ông không những đều được giới nghệ thuật đánh 
giá  mà còn được doanh thu lớn tư phòng vé. Ông nhận giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất của Hiệp Hội 
Đạo Diễn Hoa Kỳ đầu năm 2001.  Năm 2002 bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long của ông đã trở thành một 
hiện tượng trong làng điện ảnh thế giới với 4 giải Oscar và số doanh thu khổng lồ 130 triệu USD.  
Năm 2006, ông đoạt Giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất cho phim Brokeback Mountain. Năm 
2013, ông đoạt Giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất cho phim Cuộc đời của Pi – Bộ phim mà ai ai 
cũng phải trầm trồ về hình ảnh sống động tuyệt đẹp của thiên nhiên và cả nội dung mang tính giáo 
dục mạnh mẽ.

Là một đạo diễn kỳ tài, không bằng cách này thì bằng cách khác Lý An cũng sẽ thành công, nhưng 
những kịch bản trong lúc thất nghiệp chính là cách ông khiến tên mình trở nên lẫy lừng.
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Tên sai vặt và cơ ngơi tỷ phú
Amancio Ortega

Từng làm giúp việc cho đến tận năm 30 tuổi, Amancio Ortega mới bắt đầu kinh doanh và thành công  
trong lĩnh vực thời tran, nổi tiếng nhất với  thương hiệu Zara nổi tiếng khắp thế giới.

Amancio Ortega  (28/3/1936)

Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo và ngay từ trẻ Amancio đã phải đi làm kiếm 
sống. Lúc đó ông chưa được học nghề gì và chỉ biết sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền. Và thế 
là chàng trai Amancio trở thành chân sai vặt của cửa hàng La Maja. Dường như Amancio hài 

lòng với chân sai vặt và vẫn chẳng hề quan tâm đến nghề may mặc. Mọi sự chỉ thay đổi khi anh trai 
của Amancio lấy con gái của người chủ cửa hàng, còn Amancio đem lòng yêu mến một cô thợ may 
tại đây. Với bản tính lanh lợi và chăm chỉ, Amancio đã nhanh chóng có được những kiến thức cơ 
bản của nghề, đồng thời ý thức tự lập kinh doanh cũng cứ lớn dần theo thời gian. Đầu những năm 
1970, với sự trợ giúp đắc lực của chị dâu và vợ là hai thợ may lành nghề, Amancio Ortega đã có một 
xưởng may tư nhân nhỏ vừa thiết kế, vừa may và vừa bán các sản phẩm của mình. Năm 1975, Orte-
ga lần đầu tiên cho ra đời một cửa hàng quần áo model riêng mang tên Zara. Lúc đó không ai nghĩ 
rằng Zara về sau là một thương hiệu quần áo model phụ nữ hàng đầu ở châu Âu. Đẹp, rẻ và hợp 
mốt. Đó chính là các yếu tố dẫn đến sự thành công kỳ diệu của Zara cũng như nhiều thương hiệu 
khác của Inditex. Thế nhưng để làm được điều đó thì không phải dễ chút nào. Amancio Ortega là 
Chủ tịch của tập đoàn với 32.000 nhân viên nhưng ông vẫn có thói quen điều hành như một công ty 
gia đình với phong cách giản dị và cần mẫn. Ông trực tiếp điều hành các công đoạn trong mô hình 
kinh doanh khép kín của mình, từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến gia công lẫn bán hàng. Từ tháng 
5/2001, Inditex chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán và đến nay đã phát triển, mạnh mẽ 
với hơn 6000 cửa hàng và 92000 công nhân trên khắp thế giới.

Từ anh chàng không có nghề ngỗng gì, dù sau này có biết chút ít món nghề cũng chẵng thể làm Aman-
cio Ortega giàu nổi nếu ông không có đức tính chăm chỉ, cần mẫn và ngọn lửa khao khát làm chủ kinh 
doanh của ông vẫn không ngừng cháy bỏng.
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Thầy tu làm kinh tế giỏi nhất thế giới!
Thomas Alva Edison

Một thời từng là thầy tu, Manoj Bhargava giờ đã thành tỷ phú của hãng nước tăng lực 5-Hour Energy 
đang bán chạy như tôm tươi ở Walmart và nhiều cửa hàng trên toàn nước Mỹ.

Manoj Bhargava (1953)

Quê hương của Manoj là Ấn Độ và ông chuyển đến sống ở Hoa Kỳ vào những năm cuối thập 
niên 60. Lúc bấy giờ, cả gia đình ông phải sống trong một căn hộ thuê với giá 80 USD mỗi 
tháng tại phía bắc Philadelphia. Do tố chất thông minh cùng khả năng toán học “siêu phàm”, 

ông Bhargava đã được học tại trường Princeton danh giá. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm học tại đây, ông 
quyết định nghỉ học vì cảm thấy chương trình dạy học môn Toán trong lớp quá “dễ”. Năm 20 tuổi, 
Bhargava quyết định trở thành một thầy tu, ông sống từ tu viện này đến tu viện khác khắp các tiểu 
bang của Mỹ. Sau 12 năm, nhận ra ngoài lăn lộn tìm đủ nghề để mưu sinh, từ công nhân xây dựng 
đến tài xế Taxi, cuối cùng ông cũng tự quản lý một công ty sản xuất nhựa nhỏ nhưng ông đã bán đi. 
Một ngày nọ, ông đã tự tạo riêng cho mình một thức uống từ tự nhiên để tham gia vào buổi trưng 
bày các sản phẩm thiên nhiên lúc bấy giờ. Nước uống của ông được đánh giá khá cao. Sau buổi 
trưng bày đó, ý tưởng về nước uống tăng lực “5-Hour Energy” đã chính thức ra đời. Ông quyết định 
thành lập công ty và lấy thương hiệu 5-Hour Energy cho sản phẩm của mình. Chính công việc kinh 
doanh này đã đem lại cho ông hàng triệu đô la từ lúc đi vào hoạt động và biến ông trở thành một 
trong những doanh nhân “giàu sụ” tại Mỹ lúc này. Sau 2 năm chịu “lép vế”, cuối cùng thương hiệu 
này cũng đã xuất sắc đánh bại “đối thủ nặng ký” Red Bull, vốn được xem như là “ông vua” trong làng 
nước uống tăng lực suốt nhiều năm qua. Tại thời điểm này, dường như không một đối thủ nào có 
thể cạnh tranh nổi với thương hiệu “5 Hour Energy”.

Trong đời ta có thể có nhiều trải nghiệm với nhiều cung bậc khác nhau, nhưng chỉ cần có một ý chí và 
một lý tưởng giống như Manoj thì ai cũng có thể thành công.
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Catwalk bằng chân … giả
Aimee Mullins

Aimee Mullins (11/2/1847 – 18/10/1931)

Bị khuyết tật bẩm sinh ngay khi mới chào đời, nhưng cô gái có gương mặt xinh xắn không 
chịu đầu hàng số phận. Sau khi được gắn chân giả, cô không những tập đi lại và làm việc như 
những người bình thường mà còn quyết tâm làm được những điều phi thường. Từ bơi lội, 

đạp xe, bóng mềm, bóng đá, cho đến trượt tuyết,…  tất cả đều trở nên dễ dàng đối với Aimee Mull-
ins. 
Năm 17 tuổi, Aimee tốt nghiệp phổ thông với tấm bằng danh dự. Cô vượt qua hơn 40.000 ứng viên 
trở thành 1 trong 3 học sinh Mỹ nhận học bổng toàn phần của Bộ quốc phòng theo học trường Đại 
học Georgetown danh giá. Cô cũng là người trẻ nhất được nhận mã số an ninh tối mật của Lầu Năm 
Góc để trở thành nhà phân tích tình báo Mỹ. Nhưng, Aimee đã từ chối công việc trong mơ đó để 
theo đuổi đam mê thời trang và thể thao. Năm 1996, cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn Aimee Mullins 
khiến cả thế giới sửng sốt khi lập kỷ lục thế giới về chạy nước rút 100m, 200m và Paralympic bằng 
đôi chân giả bằng sắt.  Không chỉ là một vận động viên Paragame chuyên nghiệp, với gương mặt 
xinh đẹp, vóc dáng gọn gàng, Aimee còn trở thành một người mẫu, diễn viên nổi tiếng thế giới. 
Bằng đôi chân giả, cô đã chinh phục hàng loạt các sàn catwalk và trở thành “nàng thơ” của nhà thiết 
kế tài năng Alexander McQueen. Một lợi thế là chiều cao của cô có thể được điều chỉnh phụ thuộc 
vào kích thước đôi chân giả. Cô cũng đang là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng. 
Tạp chí nổi tiếng People đã đưa tên cô vào danh sách “50 người phụ nữ có gương mặt đẹp nhất thế 
giới”. Ngoài ra, cô còn được vinh danh là “Người phụ nữ Mỹ vĩ đại nhất thế kỷ 20” với những đóng 
góp cho xã hội. 

Aimee muốn khẳng định với cả thế giới rằng, bằng nghị lực phi thường, cô có thể vượt qua mọi giới hạn 
và khiếm khuyết để làm được những việc tưởng chừng không thể.
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Không chân vẫn leo núi như thường!
Hugh Herr 

Hugh Herr là một người đam mê leo núi hơn bất cứ điều gì mặc dù đôi chân anh đã bị cắt bỏ sau một 
tai nạn khi mới 17 tuổi. Quan trọng hơn, anh cũng đã  mang lại hạnh phúc cho bao người mất đi đôi 
chân giống mình.

Hugh Herr (25/10/1964)

Sinh ra và lớn lên tại  Pennsylvania, Hoa Kỳ, đến năm 8 tuổi cậu bé Hugh Herr đã chinh phục 
được ngọn Temple cao 3544 m và trước năm 17 tuổi anh chàng này đã được xem là nhà leo núi 
tài ba nhất nước Mỹ. Cũng trong độ tuổi này, Hugh cùng một người bạn leo lên đỉnh Washing-

ton ở New Hampshire. Tuy nhiên, vì gặp phải bão tuyết nên cả hai đã bị mắc kẹt và các vết thương 
lâu ngày đã khiến anh phải cắt bỏ đôi chân của mình. “Chúng tôi đã sống sót nhờ xây một cái hang 
tuyết và ôm chặt nhau để giữ ấm. Bàn chân của chúng tôi nhanh chóng bị tê cóng.” Herr và người 
bạn của anh nghĩ rằng họ đã phải bỏ mạng lại trên núi nhưng rất may đã có người phát hiện ra dấu 
chân của họ và gọi trực thăng cứu hộ. “Chúng tôi đã được đưa tới bệnh viện vài tháng trước khi đôi 
chân của tôi bị cắt bỏ.” Đam mê chinh phục những đỉnh núi tưởng chừng chỉ còn là giấc mơ xa với. 
Nhưng người đàn ông trẻ tuổi quyết không để khó khăn ngăn cản tình yêu của mình dành cho bộ 
môn leo núi mạo hiểm. Hugh Herr một mình tìm các chuyên gia y tế để hợp tác, nghiên cứu và chế 
tạo ra những đôi chân giả hiện đại và thông minh. Hơn 20 năm miệt mài học tập, ở tuổi 48, Hugh 
Herr đã trở thành người sáng lập ra Viện Massachusetts chuyên nghiên cứu và chế tạo các bộ phận 
thay thế cho người khuyết tật. Dù đôi chân thật không còn nhưng với đôi chân giả do chính mình 
chế tạo ra, Hugh vẫn có thể làm mọi việc ông muốn. Mới đây, nhà leo núi khuyết tật vừa chinh phục 
đỉnh núi đá dựng đứng cao hơn 70 mét trên chính đôi chân sắt của mình làm ai cũng phải kinh 
ngạc. Không chỉ tạo ra đôi chân cho mình, Hugh cũng chính là người góp phần lớn tạo nên  thành 
công cho những ước mơ còn dở dang  bởi khuyết đi đôi chân, trong đó có đôi chân của người mẫu 
Aimee Mullins (bài trước).

Thay vì ngồi khóc than số phận, Hugh Herr đã chứng minh được “chỉ có hành động mới thay đổi được 
số phận” bằng những gì anh đã tạo ra cho mình và mang đến cho mọi người.
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Vua đầu bếp Mỹ bị mù
Christine Hà

Christine Hà (9/5/1979)

Có cha mẹ là người Việt Nam, sống tại  tại thành phố Houston, Texas. Christine bắt đầu yếu 
thị lực từ năm 1999, lúc 19 tuổi và gần như mù hẳn từ năm 2007, do căn bệnh hiếm gặp. Tuy 
vậy cô vẫn cố gắng đi học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành tiểu thuyết.

Dù mẹ cô mất từ lúc cô 14 tuổi, Kristine cho biết bà chính là niềm cảm hứng nấu ăn của cô. Kristine 
có thể nấu nếu chuẩn bị sẵn, biết trước dụng cụ nấu ăn hay vật liệu để đâu và dùng tai để biết thức 
ăn đã chín chưa qua việc lắng tai nghe tiếng nước sôi hoặc tiếng chiên hành tỏi cũng như dùng vị 
giác và khứu giác. Cuộc thi vua đầu bếp MasterChef 2012 có số thi sinh dự tuyển là ba mươi ngàn 
người và Kristine đã vượt qua tất cả để dành chiến thắng. Các phương tiện truyền thông ca ngợi cô 
như một dạng “siêu anh hùng”. Trong 19 tập đã được phát sóng của cuộc thi, Christine Hà đã 6 lần 
là người giành chiến thắng ở cả thử thách cá nhân lẫn đồng đội, 3 lần nằm trong top 3 thí sinh xuất 
sắc nhất. Những món ăn của cô trong các vòng thi món tự chọn, đơn giản nhưng mang đậm hương 
vị Việt Nam và châu Á như: cá kho tộ, gỏi đu đủ Thái, cơm tấm sườn, kem dừa,... với những gia vị 
đặc thù Việt Nam như nước mắm,.... và được khen ngợi về độ cân bằngdinh dưỡng và thực hiện rất 
hoàn hảo. Christine Hà khi đoạt giải quán quân là 250.000 đô la Mỹ và hợp đồng xuất bản sách nấu 
ăn của chính mình.

Dù chỉ là một người khiếm thị, chỉ có tình yêu bếp núc và Kristineđã  tham gia chương trình Vua Đầu 
bếp, đơn giản là vì cô chỉ muốn chứng tỏ mình có thể làm một điều gì đó như một người bình thường: 
“Tôi muốn chứng minh rằng con người thực sự có thể theo đuổi những giấc mơ nếu đặt cả trái tim và 
tâm trí của mình vào nó”.
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Trong câu chuyện này, chúng tôi mong muốn nhân vật chính không phải ai khác, mà chính là bạn. 

Thêm hay bớt một câu chuyện trong ebook này có thể giúp một số người đọc có thêm quyết tâm ý 
chí  để kiến tạo cuộc đời bởi có thể họ tìm được chính mình trong câu chuyện ấy. Nhưng đối với đa 
số người đọc, không phải ai cũng có thể tìm thấy được bản thân mình trong những câu chuyện kia. 
Không phải ai cũng có số phận nghiệt ngã, cũng có hoàn cảnh éo le rồi vươn lên trong cuộc sống. 
Tuy nhiên tất cả chúng ta, bao gồm những người trong ebook này, lẫn bạn, cả chúng tôi đều giống 
nhau. Bởi ai cũng có khả năng, ai cũng có mơ ước, ai cũng có niềm tin riêng của mình. Dù không 
giống nhau về hình thức lẫn mức độ, nhưng khó khăn không chừa một ai trong đời, đôi khi chúng 
là những trắc trở trên đường, thường xuyên hơn là chính nỗi sợ hãi xuất phát từ bên trong. Vì vậy, 
chỉ cần bạn nhận ra rằng chính bản thân mình cần phải vượt qua chúng, nỗ lực hết mình vì ước mơ, 
biến niềm tin thành hiện thực thì bạn đã là người ngoại hạng.
 
Không có gì là không thể, chỉ cần bạn tin và không ngừng nỗ lực, như chính những nhân vật trong 
ebook này kiến tạo cuộc đời họ, và làm nên huyền thoại.

Hạnh phúc là một sự lựa chọn ! Ngoại hạng cũng là một sự lựa chọn !!!
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