
TRIẾT LÝ CỦA CON KIẾN 

 

hững con vật cũng có 
thể cho chúng ta, là 
những con người, 

một số những bài học quý báu. 
Có những tác giả đã rút ra cho 
độc giả những bài học đó, chẳng 
hạn triết gia Hy Lạp Esope hay 
nhà thờ ngụ ngôn Jean de La 
Fontaine của Pháp.  

Ông Jim Rohn (1930-2009), 
một diễn giả và triết gia Mỹ, thì 
chia sẻ về con kiến: Qua nhiều 
năm tháng, ông đã dạy cho trẻ 
em một khái niệm đơn giản, 
nhưng hệ trọng, đó là triết lý của 
con kiến. Ông cho rằng mỗi 
người phải học với các con kiến. 

Các con kiến có một triết lý 
bốn điểm, và đây là điểm thứ 
nhất: con kiến không bao giờ bỏ 
cuộc. Nếu chúng đã nhắm đi đến 
một chỗ nào, mà bạn lại tìm 
cách chặn chúng lại, chúng sẽ 
tìm một lối đi khác. Chúng sẽ 
leo lên trên, chúng sẽ chui luồn 
phía dưới, hoặc chúng leo 
quanh. Chúng dứt khoát phải 
tìm ra một con đường khác. Đây 
là một bài học tốt: không bao 

giờ bỏ cuộc, nhưng 
nhất quyết tìm một 
lối đi khác để đến 
được nơi bạn phải 
đến. 

Điểm thứ hai, 
suốt mùa hè con 
kiến nghĩ về mùa 
đông. Đây là một 
tầm nhìn quan 
trọng. Bạn không 
thể ngây thơ mà 
nghĩ rằng mùa hè 
sẽ kéo dài mãi. Do 
đó, con kiến lo thu 
tích lương thực cho 
mùa đông khi đang 

sốn
g giữa mùa hè. 

Một lời xưa 
khuyên: "Đừng 
xây nhà bạn trên 
cát vào mùa hè". 
Tại sao chúng ta 
cần lời khuyên 

này? Bởi vì điều 
rất quan trọng là 

phải thực tế. 
Trong mùa hè, 

bạn đã phải nghĩ 
đến bão tố. Bạn đã phải nghĩ 
đến các tảng đá trong khi bạn 
còn đang hưởng thú vui nằm 

trên bãi cát mà sưởi nắng. Hãy 
nghĩ tới trước. 

Điểm thứ ba, đó là suốt mùa 
đông, con kiến nghĩ đến mùa hè. 
Điều này cũng thật quan trọng. 
Trong mùa đông, con kiến tự 
nhủ: "Chuyện này không kéo 
dài đâu, rồi mình sẽ thoát ra 

thôi". Và khi vừa bắt đầu ngày 
ấm áp đầu tiên, kiến đã chui ra 
ngoài. Nếu trời lại trở lạnh, kiến 
chui vào trong sâu ngay, nhưng 
rồi lại ra ngoài khi vừa bắt đầu 
ngày nắng đầu tiên. Chúng 
không lần lữa. 

Và đây là điểm thứ tư trong 
triết lý của con kiến. Con kiến 
tích lũy như thế nào trong mùa 
hè để chuẩn bị vào mùa đông? 
Chúng tích lũy tối đa. Đây là 
một triết lý không tin nổi, triết 
lý về "tất-cả-những-gì-bạn-có-
thể-làm". 

Đừng bao giờ bỏ cuộc, nhìn 
tới trước, sống năng động và 
làm tất cả những gì bạn có thể 
làm. 
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