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* Ngô Di Lân - NCS Ti¿n s) ¡i
hÍc Brandeis Hoa kó
Nm h¿t, T¿t ¿n, mÙt l§n nïa câu hÏi "Có nên bÏ T¿t cÕ truyÁn Ã
hÙi nh-p vÛi th¿ giÛi hay không?" l¡i hiÇn lên trong suy ngh) cça nhiÁu
ng°Ýi. Có v» ngày càng nhiÁu ý ki¿n cho r±ng nên gÙp T¿t tây vÛi T¿t ta Ã ti¿t
kiÇm thÝi gian và nâng cao nng su¥t làm viÇc. a sÑ cho r±ng bÏ T¿t ta là viÇc
làm hãp thÝi th¿. Là ng°Ýi tr», du hÍc sinh, tôi ch°a bao giÝ Óng tình vÛi
quan iÃm này.

ëng tìm lý do Õ l×i cho ngày T¿t!
Tôi cho r±ng nhïng ng°Ýi çng hÙ ph°¡ng án xóa sÕ T¿t cÕ truyÁn th°Ýng dña
vào m¥y lu-n iÃm chính nh° nghÉ T¿t r¥t dài s½ gi£m nng su¥t làm viÇc, lá thÝi
c¡ kinh doanh, giao th°¡ng vÛi nhïng n°Ûc không nghÉ T¿t nh° ta.
NghÉ T¿t gây £nh h°ßng vå lúa ông - xuân cça ng°Ýi nông dân, thiÇt h¡i
kinh t¿. NghÉ T¿t gây gián o¡n tÛi viÇc hÍc t-p cça hÍc sinh - sinh viên.
Ngoài ra, T¿t cing "t¡o iÁu kiÇn" cho ng°Ýi dân n ch¡i, nh-u nh¹t,
phát sinh nhiÁu iÁu phéc t¡p...
Nói tóm l¡i, nghÉ T¿t ta có ý ngh)a tinh th§n nh°ng quá tÑn kém vÁ thÝi
gian và tiÁn b¡c, l¡i gây £nh h°ßng tiêu cñc ¿n xã hÙi. N¿u úng nh° v-y,
chúng ta cing nên xem xét gÙp hai cái T¿t làm mÙt. Tuy nhiên, n¿u coi nhïng lu-n
iÃm này kù h¡n, b¡n s½ th¥y chúng không thuy¿t phåc.
Thé nh¥t, nghÉ T¿t không có ngh)a cuÙc sÑng xung quanh b¡n óng bng.
ThÝi bây giÝ, nhiÁu hàng quán v«n ho¡t Ùng nhÙn nhËp trong ngày mùng 1. Nói
cách khác, nghÉ T¿t không có ngh)a không thÃ giao th°¡ng buôn bán vÛi n°Ûc
ngoài.
Có lu-t nào c¥m chúng ta làm viÇc trong ngày T¿t âu? Trong thÝi buÕi
công nghÇ thông tin hiÇn ¡i ngày nay, b¡n cing không nh¥t thi¿t ph£i lên c¡
quan mÛi có thÃ làm viÇc. KÃ c£ nghÉ T¿t có tÕn th¥t vÁ m·t kinh t¿ i nïa,
chúng ta cing ëng quên r±ng T¿t là dËp ng°Ýi dân i mua s¯m r¥t nhiÁu.
Anh b¡n cça tôi th-m chí còn nh-n xét dËp T¿t ß nhà không khác ngày lÅ
mua s¯m Black Friday ß Mù. N¿u úng v-y th-t, kÃ c£ vÁ m·t kinh t¿, ch°a ch¯c T¿t
ã có h¡i nhiÁu h¡n có lãi.
Thé hai, tôi cho r±ng nhïng ng°Ýi çng hÙ ph°¡ng án bÏ T¿t ta ang thÕi
phÓng lãi ích cça viÇc này. HÍ nói nh° thÃ chuyÇn thành b¡i kinh doanh hay mÍi
thé phå thuÙc vào m¥y ngày nghÉ T¿t.
Không bi¿t các b¡n ngh) sao nh°ng tôi cho r±ng mÙt nhân viên 9h sáng mÛi
¿n c¡ quan rÓi l¡i ra cà phê ¿n g§n tr°a mÛi quay vÁ, ngÓi ch°a ¥m ch× ã l¡i
bÏ i n tr°a thì viÇc hÍ nghÉ bÛt hay thêm vài hôm cing ch³ng thay Õi iÁu
gì. N¿u chúng ta có thói quen làm viÇc không hiÇu qu£, chuyÇn nghÉ thêm bÛt m¥y
hôm cing không là nguyên nhân £nh h°ßng hiÇu qu£ công viÇc.
Thé ba, chuyÇn gây gián o¡n viÇc hÍc t-p, tôi xin nói luôn là ß các n°Ûc
ph°¡ng Tây, hÍc sinh, sinh viên °ãc nghÉ 3 - 4 tu§n vào dËp lÅ Giáng sinh là h¿t
séc bình th°Ýng.
Të tr£i nghiÇm cça cá nhân, sau kó nghÉ, các b¡n sinh viên th°Ýng trß l¡i
vÛi tinh th§n hng hái, ph¥n ch¥n, nhiÁu Ùng lñc Ã hÍc t-p h¡n ché không rÇu
rã nh° ãt cuÑi nm tr°Ûc kó nghÉ.
H¡n nïa, nghÉ hÍc không có ngh)a chÉ ß nhà n vÛi ngç. Tôi bi¿t nhiÁu b¡n
dùng thÝi gian nghÉ Ã làm nhïng viÇc có ích nh° i du lËch, khám phá, hÍc ngo¡i
ngï, tham gia vào các dñ án thiÇn nguyÇn& N¿u hÍc sinh nghÉ hai tu§n mà sau ó
chï th§y tr£ th§y h¿t, ó là sñ th¥t b¡i cça các th§y cô và nÁn giáo dåc, xin
ëng Õ l×i cho ngày T¿t!
úng là tôi ch°a bao giÝ vác cuÑc ra Óng nên cing không dám nói thay
ng°Ýi nông dân. Nh°ng tôi tin r±ng n¿u hÍ th¥y th-t sñ nghÉ T¿t dài quá mà £nh
h°ßng vå lúa thì hÍ cing tñ bi¿t iÁu chÉnh sao cho phù hãp ché âu có lu-t nào
buÙc ng°Ýi nông dân ph£i ß nhà không °ãc ra ngoài Óng trong ngày T¿t âu.
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CuÑi cùng, nói vÁ chuyÇn cÝ b¡c, r°ãu chè, tôi th¥y lu-n iÃm này r¥t nñc
c°Ýi vì nhïng ng°Ýi nh° bÑ m¹ tôi c£ Ýi không ánh ván tá l£ nào thì T¿t hay
không hÍ v«n không ång vào cÝ b¡c. Còn nhïng ông bãm nh-u, nhïng con b¡c khát
tiÁn thì ngày nào ch³ng nh° ngày nào, c§n gì ph£i chÝ ¿n T¿t?
T¿t là dËp oàn viên, sum v§y
D°Ûi góc nhìn cça ng°Ýi bình th°Ýng, tôi th¥y T¿t không chÉ là dËp Ã
gia ình sum v§y §m ¥m bên nhau. T¿t em l¡i cho ng°Ýi ta c£m giác ¥m áp, bßi
ó không chÉ là ngày lÅ mà còn là ý niÇm, c£m xúc trong tim cça m×i chúng ta.
T¿t ¿n khi¿n m×i ng°Ýi nhÛ vÁ c£m giác °ãc ngÓi gói bánh ch°ng vÛi c£
nhà, nhÛ ¿n c£m giác ngÓi sau yên xe cça m¹ khi i chÍn cành ào, cành qu¥t. T¿t
giúp chúng ta nhÛ mình là ai, mình ¿n të âu, gia ình cça mình ß âu...
Tôi bi¿t ch¯c r±ng dù mÙt ngày kia có quy¿t Ënh bÏ T¿t i chng nïa,
chúng ta v«n s½ tÓn t¡i. Ng°Ýi ViÇt Nam
và ¥t n°Ûc ViÇt Nam
v«n s½ còn ó. Nh°ng m×i ng°Ýi trong chúng ta s½ m¥t i iÁu gì ó trong tim
mình.
Tôi không ngh) nhïng ng°Ýi Á xu¥t bÏ T¿t nguyên án có ác ý gì, th-m
chí có thÃ ph§n lÛn hÍ Áu mong muÑn ¥t n°Ûc tÑt ¹p h¡n. Nh°ng tôi cho r±ng hÍ
ang vô tình ánh Óng hai thé khác nhau là ngày T¿t và cách mà chúng ta nghÉ T¿t.
Chúng ta có thÃ nghÉ ng¯n i mÙt ôi ngày, chúng ta có thÃ bÛt n nh-u
i mÙt chút, chúng ta có thÃ dành thÝi gian nghÉ T¿t mÙt cách có hiÇu qu£
h¡n... ó là nhïng sñ iÁu chÉnh mà m×i cá nhân chúng ta Áu có thÃ thñc hiÇn
ngay T¿t này. Nh°ng iÁu ó không yêu c§u ph£i xóa sÕ T¿t cÕ truyÁn cça dân tÙc.
Mong l¯m mÙt ngày °ãc vÁ nhà n T¿t vÛi bÑ m¹ và c£ nhà!Â
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