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【 Ng��i nh� v� 】

【 Ng��i t� ch�i 】

��c sách vào th�i gian ��c sách bu�i sáng. 

Có ng��i b�n nói r�ng [ hãy cho tôi m��n quy�n sách �ó ] , vì b�n v�n còn 

�ang ��c nên không mu�n cho m��n. 

Cu�n sách �ó hay quá. 

Cho tôi m��n ���c không 

�a...�a... 

Th� ...bây gi� ch�c là... 

Không ���c.

Bây gi� tôi �ang ��c, ��ng có c�n tr�!

�a,cu�n sách này hay nh�!

Nh�ng mà xin l�i, bây gi� tôi �ang ��c.

Tôi s� cho b�n m��n khi ��c xong ���c không? 

QUÍ BÁU BẢN THÂN MÌNH CŨNG NHƯ QUÍ BÁU BẠN BÈ 

Truy�n ��t suy ngh� và tâm tr�ng c�a mình cho ��i ph�ơng bi�t là �i�u quan 

tr�ng.hơn n�a khi truy�n ��t n�u suy ngh� ��n tâm tr�ng c�a ng��i khác thì b�n thân 

mình và ��i ph�ơng c�ng c�m th�y d� ch�u hơn. 

Chúng ta hãy suy ngh� là truy�n ��t nh� th� nào là t�t .

B�n Nami

B�n Akio 

B�n Sayaka
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②

③

①

Hãy suy ngh� v� cách truy�n ��t � nhi�u khía c�nh. 

B�n Takashi trong gi� h�c th� công, �ang dùng d�ng c� v� �� tô màu.

Vì không chú ý ��n phía d��i chân mình, 

�ã làm �� khay ��ng n��c c�a b�n Naoki. 

Trong gi� ngh� gi�i lao,

�ang chơi xích �u

M�i ng��i �ang x�p

hàng ��i,nh�ng b�n

Kanako hoàn toàn 

không ch�u xu�ng ��

thay phiên nhau. 

M�i ng��i x�p thành 

m�t hàng d�c �� cho 

cô giáo xem v� bài 

t�p. 

Ngay lúc �ó, B�n

Yoshio �ã t� ý chen 

vào. 
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[ Cám ơn ] hàn gắn tấm lòng với nhau 

cám ơn

Cám �n d�ng c� h�c

Tôi s� gi� gìn quí báo vi�t chì, thư�c �o ��, cây compa. 

 

Cám �n nh�y hoa 

 cùng v�i m� �ã tr�ng trong ch�u. 

r�t mong ��i khi tư�i ngày n� hoa. 

 

Cám �n cây qu�t

Khi tr�i nóng n�c tôi s� dùng qu�t �� qu�t

Cám �n �ôi gi�y

Khi ch�i �á banh tôi �á r�t d� dàng. 

Tôi ch�y mi�t mài b�ng �ôi gi�y �y. 

 

Cám �n bánh qui 

� nhà �n bánh r�t ngon. 

 

Cám �n cu�n sách tham kh�o

T� nay tôi s� c� g�ng h�c t�p

Cám �n th� thư vi�n

Tôi �ã mua r�t nhi�u sách. 

 

Cám �n �ã xào mì cho tôi. 

�ã �n th�t ngon và th�t nhi�u. 

 

Cám �n vì � l�p h�c có qu�t máy. 

Có qu�t máy thì h�c �ư�c d� dàng h�n. 

 

Cám �n nh�ng l�i �ng h�.

Làm cho tôi tr� nên kh�e m�nh h�n. 

 

Cu�i cùng là 

Cám �n ông �ã tìm th�y dùm con. 

Tôi có th� nói l�i t�m bi�t ông.  
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T�m lòng tôi và ông  
Ông �i, khi con còn bé,ông thư�ng đ�n nhà tr� đón con, ông thư�ng hay d�n con đi su�i

nư�c nóng và đi t�m bi�n.                                       

Trong lòng con  ông  như là m�t siêu nhân   

gi�i v� c�m tr�i và trư�c tuy�t.         

Ông tôi như th� mà ph�i nh�p vi�n vì b�nh  não. 

Trong lòng tôi , đ� châm c�u cho ông , như là mang   

thư�c k� đ�n b�nh vi�n m�i ngày.               

 Sau Tr�n đ�ng đ�t , khi g�p l�i khuôn m�t c�a m�i

ngư�i trong gia đình ph�i xa cách ,  lúc đó thì không   

có hình dáng c�a ông � đó.  Shishiori là n�i có  thi�t

h�i l�n sau c�n s�ng th�n. Trong lòng tôi,  ông là m�t ngư�i kh�e m�nh , tôi tin r�ng đ�n

lúc nào đó  cho dù đi b� ông s� v� đ�n nhà,  nhưng đã tr�i qua bao nhiêu ngày r�i mà  v�

n không th�y ông quây v�. Trong lòng tôi th�t s� tr� nên bu�n r� r�i. 

 Và khi trư�ng b�t đ�u đi h�c tr� l�i , thì trên toàn nư�c nh�ng lá thư �ng h� tinh 

th�n và  nh�ng  tin nh�n khích l� c� đ�n mãi. Trong lòng tôi d�n kh�e lên , n�i lo l�ng c�a

m�i ngư�i trong nhà tr� nên d�i đi. 

 Vào m�t ngày n� sau hai tháng sau tr�n đ�ng đ�t , cu�i cùng có tin là đã tìm th�y đư�c

ông tôi. Nh�ng ngư�i tìm th�y đư�c là  đ�i t� v� � n�i xa  � t�n t�nh  Ooita c�a

Kyuusyuu  đ�n h� tr� c�u n�n. 

 Tôi đã khóc th�t nhi�u, trong lòng tôi  ngư�i ông mà 

tôi thư�ng yêu tôi có th� chia tay ti�n bi�t ông m�t cách 

hoàn h�o. 

 

Ho�t đ�ng c�u h� sau s�ng th�n

Vào lúc 2 gi� 46 phút chi�u ngày 11 tháng 3 

n�m 2011, �ã x�y ra th�m h�a � �ông Nh�t
B�n. Sau tr�n ��ng ��t �ó, s�ng th�n l�n và

h�a ho�n �ã �p ��n t�nh Miyagi thành ph�
Kesennuma. 

 Bài thơ [ Cám ơn , Arigatou ] , là bài thơ �ã
�ư�c vi�t b�i B�n Sakuta Shin  vào lúc �ó �ang 

h�c l�p 4 trư�ng ti�u h�c Omose  thành ph�
Kesennuma. 

 Câu chuy�n �ã �ư�c nghe m� c�a b�n Shin 

k� .

M�i ngư�i � Kesennuma nhìn cơn

s�ng th�n m�t cách th� th�n

Nơi có nhà máy c�a ông � khu 

Shishiori 
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Một tấm bảng 

Tr��c c�ng tr��ng c�a tr��ng ti�u h�c có ��t m�t t�m b�ng。

Các t� ng� ���c vi�t� �ó, suy ngh� c�a t�t c�m�i ng��i trong th� tr�n �ã ti�t l�.

Bây gi�, khi nh� ��n thì nh�ng gi�t n��c m�t tràn ��y. 

＜Heisei năm21tháng8ngày9＞

(M�a kéo dài  t� sáng , có th� s�m ch�m d�t không nào) 

ngày hôm �ó tôi v�a ngh� �úng nh� v�y và tr�i qua  t � bu �i sang .   

「hiu~ hiu~ 」

Tr��c kho�ng 8gi� chi�u,ti�ng còi c�a huy�n quan sát các dòng sông �ã vang lên, 

Cha tôi lo l�ng có m�t ng��i tu�i già s�ng g�n bên và ch�y ra ngoài trong cơn m�a t�m tã. 

Gia �ình còn l�i,t�t cã m�i ng��i lo cho s� an toàn c�a bà n�i và ��a lên t�ng hai, 

Sau �ó mõi th� quan tr�ng ��a lên còn nh�ng �� v�t �� d��i sàn nhà tôi �ã ��t lên trên bàn。

Tôi c�m th�y vào th�i �i�m �ó,t� c�a nhà ,n��c �en nh�m�c �ã ti�n vào và t� t� dâng lên. 

(cu�c s�ng �ang g�p nguy hi�m) l�n ��u tiên trong cu�c ��i tôi và sau �ó c� gia �ình tôi �ã

nhanh chóng ti�n lên t�ng hai, 

"Bachi ~ !" 

�i�n trong nhà bi�n m�t,xung quanh tr� thành �en t�i vì b� cúp �i�n. t�t nhiên tôi c�m th�y lo l�ng, tôi 

r�t rè và chi�u sáng bên ngoài c�a s� trên t�ng hai,tôi �ã nhìn th�y ���c có anh sáng chi�u xa vào t�

nhà khác.b�i vì có ti�ng r�t to. 

tôi �ã nhìn th�y các �� v�t �ang trôi tr��c nhà nh� b�p r�a chén ,máy gi�t

và kho ch�a �� ��ng ch�m nhau c�ng ch�y �i ,tôi lo l�ng và �ôi chân run r�y. �êm �ó, tôi h�u nh�

không ng� ���c. 

<Thành phố hoàn toàn thay đổi >

Ngày hôm sau, b�n con m�t nghi ng� c�a tôi l à ch�c n�ng bên d��i c�a n��c hi�n t�i t� bên d��i c�

t�ng lên hơn 30cm chi�u cao.  

Bùn �ã ch�y vào nhà. m�t c�t �i�n� phía tr��c c�a ngôi nhà b� g�y �i còn m�t c�t �i�n khác �ã ngã 

xu�n lan can b� cong qu�n , hàng rào c�a cây c�u cùng nhi�u th� khác cu�n ch�y trôi theo. 
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[Và t�t c�m�i ng��i cùng giúp �� nhau mà] trong ti�ng nói c�a chú còn có n� c��i ra. 

T�t c�m�i ng��i ai c�ng toàn là m� hôi và ��y bùn trên m�t. 

V ì v�y,nh� có r�t nhi�u ng��i �ã ph� giúp thành ph� d�n d�n l�y l�i hình dáng  m�nh m�

c �ng nh� ban ��u. 

＜Tựmình có thể làm đựơc gì＞

S� kh�ng khi�p vào th�i gian �ó,tôi v�n không th� nào quên ���c. 

Tuy nhiên, trong tâm trí c�a tôi �ôi khi �ã thay ��i trong cơn l� n�y. 

Vì th�, bây gi� tôi yêu thành ph� c�a mình hơn tr��c b�i vì thành ph� nây r �t có nhi�u ng� �i giúp �� l�n

nhau 

Khi tôi l�n lên ,tôi mu�n ���c h�u ích cho m�i ng��i và tôi ngh� r�ng n�u có nh�ng ng��i có nhu 

c�u

m�t nơi nào �ó b�i vì tôi mu�n tr� thành m�t ng��i ���c ti�p c�n .v�i h�

Nh�ng cha tôi nói v�i tôi r�ng：

[không c�n ph�i lơn lên, bây gi� c�ng có th� làm ���c mà] 

(có th� làm ���c ………V�i tôi bây gi�..............) 

Trong tâm trí c�a tôi, tôi l�p �i l�p l�i nhi�u l�n nh�ng l�i nói c�a cha mình. 

Phong c�nh c�a thành ph� �ã hoàn toàn thay ��i , tôi �ã ���c xem nh� là m�t gi�c mơ.

Vào th�i �i�m �ó,hôm qua cha tôi b� �i trong cơn m�a, nh�ng �ã tr� l�i.Tôi th�y nh� nhõm t� t�n �áy 

lòng mình. 

Tuy nhiên, t� ngày �ó th�t khó kh�n,ngày qua ngày toàn b� gia �ình �ã d�n d�p ch�ng h�n nh� "r�a

bùn " "s�p x�p" "quét bùn" �� làm s�ch , 

＜Tình nguyện viên đã đến＞

Nh� th� ��i v�i chúng tôi, �ã có ng��i khuy�n khích. 

「Thành ph� �ã tr� thành nh� v�y, không th� nào chơi ��u tr�n」

Nh�ng ng��i anh c�a tr��ng trung h�c bóng chày ��n, ngay sau �ó, t� t� mang n�ng ra nh�ng 

m�nh chi�u cho tôi. 

Trong nh�ng ng��i giúp �� � vùng lân c�n �ó c�ng có ch� gái t� nơi xa ng� � l�i t� �ão SHIKOKU 

��n, 

[�ang xem nh�ng  tin t�c � nhà không th� nào ng�i yên ���c ] �ó là nh�ng l�i c�a ch� nói l�i.làm tôi 

không th� nào ch�u ��ng và mi�n c��ng ��ơc nh�ng gi�t n��c m�t c�a mình. 

[s� �ng h� và giúp �� tôi tronng ��ng ��t l�n HANSHIN_AWAJI �� tr� ơn mà] 

c�a ng��i bác trai hình nh� �ã ngh� vi�c làm t� vùng KOBE ��n. 
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Th� gi�i m�ng internet 

Có th� n�m b�t ���c các thông tin 

m�t cách d� dàng 

Có th� tìm ra ���c nh�ng �i�u mình 

mu�n h�c.

Có th� giao l�u v�i m�i ng��i trên 

kh�p th� gi�i. 

Có th� mua hàng t�i nhà. 

Có th� chơi game và nghe nh�c, xem 

hình �nh m�t cách vui v�.

Nh�ng ng��i khuy�t t�t không nghe và 

không nhìn th�y có th� liên l�c v�i nhau 

m�t cách d� dàng .

Là th� gi�i vui nh�n,ti�n l�i…. 
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Ta có th� nh�n ���c nh�ng thông tin 

sai ,và nh�ng thông tin nguy hi�m. 

C�ng có ng��i thay ��i h� tên,gi�i

tính �� l�a g�t ng��i khác. 

H� tên, ��a ch�, hình �nh quan tr�ng 

c�a mình có th� b� ng��i khác l�y, và 

dùng nó làm �i�u x�u.

Nh�ng thông tin ���c ��ng lên m�ng 

s� lan r�ng kh�p th� gi�i .Cho dù có sai 

�i n�a c�ng không th� nào xóa ���c.

Khi vi�t nh�ng �i�u không suy ngh� ,

s� làm t�n th�ơng ng��i khác,s� làm 

cho mình g�p nhi�u khó kh�n.

Trong lúc không �� ý ��n, s� làm mình 

t�n nhi�u thơi gian và ti�n b�c.

Nh�ng nó c�ng là m�t th� gi�i có nh�ng �i�u �áng s�... 

１１

http://www.pdfcompressor.org/buy.html

