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Sưu tầm – Người Nhật Bản 

11ĐỨC TÍNH MỘT NHÀ BÁO MỸ ĐÚC KẾT 
SAU KHI SỐNG 1 NĂM Ở NƯỚC NHẬT 

Amy Chavez 

 
 

 

Khi đặt chân đến Nhật Bản lần đầu tiên, thật khó để không bị ấn tượng bởi trật tự xã hội 
và hiệu quả làm việc ở đất nước này. Các đường phố rất sạch sẽ, xe lửa chạy đúng giờ, 
người dân yên tĩnh và lịch sự. 
 
Ngay cả những chuyến đi ngắn đến Nhật Bản cũng có thể trở thành một kinh nghiệm thay 
đổi cuộc sống, khi quay trở về, các du khách đã thay đổi rất nhiều. 
 
Sau 1 năm sống ở đảo Shiraishi, trò chuyện với khách du lịch và những người sống ở 
Nhật Bản, Amy Chavez – một nhà báo người Mỹ đã quan sát kỹ lưỡng và rút ra những 
kết luận dưới đây về đất nước mặt trời mọc này: 
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1. Luôn hồi đáp lại ân huệ, bất luận là chuyện gì 
 
Tại Nhật Bản, bạn sẽ nhanh chóng không chỉ học được cách nhận sự giúp đỡ từ người 
khác mà còn cách hồi đáp lại. Có lẽ bạn chưa từng viết lời cảm ơn hay mua thiệp sinh 
nhật mà không gửi? Người Nhật sẽ không làm vậy! Hồi đáp lại ân huệ là điều rất quan 
trọng để tạo một mối quan hệ tốt đẹp. 
 
Mặt khác, hồi đáp ân huệ không cần phải có giá trị như nhau. Ví dụ, nếu ai đó giúp bạn 
chuyển chiếc ghế sofa mới vào nhà, bạn có thể chỉ cần mua cho họ một lon nước giải 
khát để thể hiện lòng biết ơn của mình. 
 
2. Cảm ơn người giúp đỡ khi gặp họ lần tới 
 
Người Nhật luôn nhớ nói lời cảm ơn khi họ gặp người giúp đỡ mình vào lần tới. Có vẻ 
hơi khách sáo, nhưng quả là dễ chịu khi được nghe ai đó nói rằng “Này, cảm ơn vì hôm 
trước bạn đã giúp mình chuyển ghế sofa nhé!” Điều này thật tốt đẹp! 
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3. Thái độ lịch sự vượt xa lời nói “cảm ơn” và “t ạm biệt” 
 
Lịch sự và hành xử tinh tế rất quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Nếu bạn dừng lại trên 
đường phố để hỏi đường, bạn sẽ nhận được một bản đồ chi tiết được vẽ bởi một người 
qua đường, hay một người bán hàng có thể tạm để cửa hàng của họ đó để dẫn bạn đi tới 
con đường bạn đang tìm. Lịch sự nghĩa là thấm nhuần lòng vị tha của bạn – khi bạn giúp 
đỡ người khác, đừng nghĩ rằng: “Mình được lợi gì nhỉ?” 
 
4. Nghĩ đến người khác trước 
 
Cách tốt nhất để thể hiện cho người khác thấy rằng họ quan trọng đối với bạn như thế nào 
là nghĩ đến họ trước tiên. Lấy cho bạn bè miếng bánh lớn nhất, nhường cho họ chỗ ngồi 
tốt nhất trong nhà hàng, nhường cho khách đứng ở vị trí trung tâm của bức ảnh khi chụp 
hình, hay nướng bánh và chia sẻ nó với những người hàng xóm là một phần trong cuộc 
sống hằng ngày ở Nhật Bản. 
 
Thậm chí có những chỗ ngồi đặc biệt dành cho khách trong một ngôi nhà truyền thống 
Nhật Bản. Những chiếc ghế được đặt phía trước hốc tường tokonoma, nơi đặt các tác 
phẩm nghệ thuật Nhật Bản đẹp nhất như: tranh treo tường, đồ gốm băng sứ, bình hoa, 
v.v. 
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Vì sao người Nhật chỉ đứng ở một bên thang cuốn [escalator]? [http://trithucvn.net/doi-song/vi-sao-nguoi-nhat-chi-dung-o-
mot-ben-thang-cuon.html] 

 
5. Quan tâm đến tất cả mọi người trong nhóm. Không ai bị loại ra! 
 
Ở Nhật không có chuyện ra ngoài uống nước hay tiệc tùng chỉ với vài đồng nghiệp. Tất 
cả mọi người tại sở làm sẽ được mời. Sẽ không có những khoảnh khắc khó xử khi một số 
người nhận ra rằng họ không được mời tới dự tiệc. Tất cả những người có mặt đều được 
chụp ảnh mà không cần quan tâm liệu đó có phải là thành viên trong gia đình, bạn bè hay 
không. Nghĩ đến tất cả mọi người sẽ giúp bạn đối xử khoan dung với những người khác. 
 
6. Tôn trọng tài sản của người khác 
 
Có một câu thành ngữ tiếng Anh: “Ai tìm ra thì được, ai để mất thì khóc” (“Finders 
keepers, losers weepers”). Nhưng ở Nhật bản thì không! Nếu ai đó làm rơi một cái ô hay 
đồ vật hữu ích trên vỉa hè họ chắc chắn sẽ tìm thấy nó, họ sẽ tìm thấy nó ở vị trí đánh rơi 
hay trên băng ghế gần nhất khi họ quay lại tìm. Lấy những thứ của người khác là điều sai 
trái. 
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Vị hoàng hậu có xuất thân từ thường dân đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản [http://trithucvn.net/doi-song/vi-hoang-hau-co-
xuat-than-thuong-dan-dau-tien-trong-lich-su-nhat-ban.html] 

 
7. Đã hứa thì phải thực hiện 
 
Ở Nhật Bản, khi một người hứa sẽ làm gì đó, họ sẽ thực hiện. Họ sẽ không quên điều đó 
cho dù bất kể chuyện gì xảy ra! Họ sẽ tham dự sự kiện của bạn ngay cả khi trời đổ mưa. 
Không đến một sự kiện mà không thông báo là hành vi không được tha thứ – bạn nên gọi 
trước để báo rằng bạn không thể tham dự được và xin lỗi vì điều này, hoặc bạn có thể ủy 
quyền cho người khác đến. 
 
8. Người Nhật rất biết lắng nghe 
 
Người Nhật sẽ luôn cho bạn cơ hội để bạn thể hiện quan điểm của mình trước, họ là 
những người rất biết lắng nghe. Việc lắng nghe người khác và không tranh giành quyền 
kiểm soát cuộc hội thoại là điều rất quan trọng. Bằng cách này, bạn sẽ trở nên khoan 
dung hơn và ít phán xét người khác hơn khi bạn cố gắng để hiểu được quan điểm của họ. 
Cho dù là bất cứ chủ đề nào, người Nhật có xu hướng để thảo luận về nó chứ không phải 
là tranh luận và áp đặt quan điểm của mình vào người khác. 
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9. Người Nhật rất thanh lịch 
 
Nếu chỉ dùng một từ để tả về người Nhật thì đó là “thanh lịch”. Tất cả các tầng lớp xã 
hội, không phân biệt nguồn gốc và lợi tức, họ đều cư xử rất thanh lịch. Ví dụ, họ không 
dùng ngón tay trỏ để chỉ vào một người hay một vật. Thay vào đó, họ sẽ làm một động 
tác tay rất tinh tế. Họ ăn mặc lịch sự, chào đón tất cả mọi người với một nụ cười và trao 
đồ cho người khác bằng cả 2 tay. 
 
Xã hội Nhật Bản đánh giá cao sự khiêm nhường và giản dị. Mọi người có thể đứng đợi 
trong một hàng dài mà không hề tức giận hay than vãn. Không có ẩu đả trên đường, 
không nói lớn tiếng. Không có vẻ mặt như muốn đe dọa “tránh ra hoặc ăn đòn”. 
 
Du khách cảm thấy khá thoải mái khi ở Nhật Bản và sẵn sàng để hít thở không khí yên 
bình. 
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Vì sao người Nhật đi đâu cũng phải... cởi giày? [http://trithucvn.net/doi-song/vi-sao-nguoi-nhat-di-dau-cung-phai-coi-
giay.html] 

 
10. Người Nhật là những công dân có trách nhiệm 
 
Trong trận đá bóng World Cup ở Brazil năm 2014, các fan Nhật Bản khiến tất cả mọi 
người phải ngạc nhiên khi dọn sạch khu vực của họ tại sân vận động. Nếu bạn đã từng 
đến Nhật Bản, điều này không có gì ngạc nhiên cho lắm vì người Nhật luôn dọn sạch sẽ 
chỗ ngồi của họ sau khi đứng dậy. Ngay cả trong mùa hoa anh đào khi họ đi đường ngoạn 
trong công viên, bạn sẽ không tìm thấy một ly nước vất trên cỏ xanh. 
 
11. Người Nhật luôn đúng giờ 
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Một trong những bài học sâu sắc mà người nước ngoài học được tại Nhật Bản là tầm 
quan trọng của việc đúng giờ. Điều này thể hiện sự tôn trọng người khác và là lý do tại 
sao tất cả mọi việc đều trở nên đáng tin cậy và hiệu quả hơn ở đất nước này. 
 
Amy Chavez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by ddcb chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Ba, January 24, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


