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Chuyên mục: 

MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN 
Truyện ngắn: QUY LUẬT CON CÓC 

Nếu bạn bỏ một con cóc thông minh và mập mạp vào xô nước nóng, con cóc sẽ làm gì?  

Ngay lập tức, con cóc quyết định: “Chẳng có gì thích thú, mình phải đi ngay thôi!”. Nó sẽ nhảy ra. 

Nếu bạn cũng bỏ chính con cóc này vào trong xô nước lạnh và đặt xô lên bếp… đun nóng từ từ. 

Điều gì sẽ xảy ra?  

- Con cóc thư giãn… vài phút sau đó nó tự nhủ: “Ở đây thật ấm áp”. Chỉ một vài phút sau, con cóc bị 

luộc chín.  

Ý nghĩa câu chuyện này là gì?:  

 Mọi cái đều có quá trình của nó. Cũng giống như con cóc, chúng ta mù mờ và thình lình mọi việc trở nên 

quá muộn. Chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra.  

Câu hỏi: Nếu bạn thức dậy vào sáng mai và biết mình tăng 20kg, bạn có lo lắng không? Dĩ nhiên là bạn lo 

và gọi cấp cứu: “Xin đến ngay, tôi bị mập!”. Nhưng khi sự việc xảy ra dần dần, tháng này 1kg, tháng khác 

1kg và chúng ta có xu hướng lờ đi. Khi bạn tiêu vượt quá ngân sách của mình 10 đôla một ngày thì dường 

như chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm như vậy, bạn sẽ cháy túi. Đối với những người bị 

nợ nần, bị phát phì hay bị ly dị, thường thì đó không phải là một tai họa lớn – vì mỗi ngày nó xảy ra một 

chút, và rồi một ngày nọ “ùm!”. Họ lo lắng: “Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?”.  

Cuộc sống luôn mang tính tích lũy. Mỗi ngày một chút như những giọt nước làm mòn phiến đá.  

Qui luật con cóc bảo chúng ta phải nhìn nhận xu hướng. Mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi mình đang 

nhắm đến đâu? Đích mình cần đi đến là gì? Mình có tiến bộ hơn không? Khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thịnh 

vượng hơn năm ngoái không?  

Nếu không, chúng ta cần thay đổi việc mình đang làm. Đây là điều đáng sợ nhất – không có sự 

đứng yên! Bạn phải tiến lên hoặc lùi lại! 

- HẾT - 

CHÚC MỌI NGƯỜI CUỐI TUẦN VUI VẺ! 

 

 


