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Những ngày vừa qua, không ít những người trong số chúng ta đã có dịp thấy 
hình ảnh ốm yếu của Steven Jobs, người sáng lập ra hãng Apple Computer, 
Inc.  đã đăng đàn giới thiệu sản phẩm mới: I Pad 2. trên TV. Những năm gần 
đây, hãng điện toán Apple đã đi được những bước đường dài nhờ vào tài lãnh 
đạo xuất sắc của Steven Jobs nên hãng Apple đã tung ra từ Maschintosh, I 
Phone, I touch, I Pad, rồi đến I Pad 2 với số bán kinh khủng đã đưa hãng 
Apple từ một xí nghiệp hạng trung đã qua mặt cả những bậc đàn anh như 
Cisco, HP, Agilent, Microsoft, GE để đến ngày hôm nay có được trị giá tổng 
cộng trên 330 tỉ dollars. Trong Silicon Valley, Steven Jobs là một con người 
đặc biệt trong những con người đặc biệt nhất mà chúng ta phải kể đến. Chẳng 
hạn như: Là một đứa con bị cha mẹ bỏ rơi ngay lúc vừa lọt lòng. Là một trong 
những người đầu tiên rồi bỏ ghế đại học (college dropped out). Là một người 
dựng nghiệp ngay từ những năm đầu của lứa tuổi 20, và trở thành tỉ phú ở 
tuổi 30. Bị chính công ty mà ông thành lập đá văng ra khỏi hãng, 10 năm sau 
trở lại nắm lấy ghế Tổng giám Ðốc hội đồng quản trị để bắt đầu xoay ngược 
tình thế. Là một người theo Phật Giáo, đã từng có thời gian đi tu tại Ấn Ðộ. 
Sau đó ông ta chống chọi lại với cơn bệnh lạ lùng trong cơ thể, đã giải phẫu 
Tụy Tạng mà không chết, và gần đây nhất là tin đồn ông đã thay gan. Tuy 
rằng đã giàu có, thành công trên sự nghiệp những hình như cuộc đời của 
Steven Jobs được sinh ra để chiến đấu và chiến đấu. Ðây là một mẫu người 
mà chúng ta phải kính phục. 
 
Vào năm 2005, Steven Jobs được mời làm diễn giả cho buổi lễ ra trường của 
Ðại học Standford tại Palo Alto, ông đã nói một đề tài "Sống như thế nào 
trước khi bạn chết"  (How to live before you die) được xem là một bài nói 
chuyện rất hay đã được trường đại học Stanford lưu trữ làm tài liệu phổ biến 
đến với học sinh. 



 
Tôi xin giới thiệu và mời quí vị đọc bản dịch thành Việt Ngữ trích trong web 
VN. Tôi cũng đính kèm theo bản nguyên tác Anh Ngữ và video trên 
youtube ̣(hơn 3 triệu người xem) để các bạn có thể nghe và so sánh.  
 
Ðây là Phạm Huê của AH71 
 
Bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường đại học 
Stanford June 12, 2005: 
 
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm 
nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có 
bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp 
cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các 
bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra trong cuộc đời tôi. Chỉ như vậy thôi, 
không có gì to lớn, chỉ đơn giản là ba câu truyện. 
 
Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối những dấu chấm (Connecting the dots 
– nối những dấu chấm từ hàng vạn cái chấm hỗn độn - để thấy con đường 
mình sẽ phải đi) 
 
Tôi đã bỏ học chỉ sau sáu tháng theo học trường cao đẳng Reed, tôi lưu lại đó 
tạm thời trong vòng 18 tháng nữa trước khi tôi chính thức rời trường Reed. 
 
Tại sao tôi lại bỏ học? 

Tôi đã bắt đầu điều đó khi tôi mới được sinh ra. Mẹ ruột của tôi là một nữ 
sinh viên trẻ, độc thân và bà đã quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà thực sự 
muốn tôi được làm con nuôi của những người đã tốt nghiệp đại học. Vì thế, tất 
cả mọi chuyện đã được sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ 
chồng luật sư. Tuy nhiên, tất cả chuyện đó đã bị thay đổi ở phút cuối cùng khi 
tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý và muốn nhận một đứa bé gái làm 
con nuôi chứ không phải tôi. 
 
Chính vì thế, bố mẹ nuôi của tôi hiện giờ đã nhận được một cú điện thoại vào 
lúc nửa đêm hỏi có muốn nhận tôi, một đứa bé trai được sinh ra không mong 
đợi, làm con nuôi hay không. Bố mẹ tôi đã trả lời rằng tất nhiên rồi. Tuy 
nhiên, sau đó, mẹ ruột của tôi biết được mẹ nuôi tương lai của tôi chưa tốt 
nghiệp đại học và bố nuôi của tôi chưa tốt nghiệp trung học, bà đã từ chối ký 
vào giấy tờ giao nhận con nuôi. Một vài tháng sau bà mới đồng ý khi bố mẹ 



nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học. 
 
17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi đã rất ngây thơ khi chọn một 
trường đại học danh giá ngang hàng với Stanford. Tất cả tiền tiết kiệm của bố 
mẹ tôi đã phải dành để đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy 
được ích lợi gì của việc học đại học. Tôi chẳng có một câu trả lời nào về việc 
tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường đại học có 
thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tôi đã tiêu tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi 
dành dụm phòng khi về hưu vào trường đại học. Vì vậy tôi đã quyết định bỏ 
học và tin tưởng rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tại thời điểm đó, 
mọi việc dường như có vẻ rất khó khăn nhưng khi nhìn lại, tôi lại thấy rằng 
đó là một quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút mà tôi bỏ học, tôi đã từ 
bỏ những môn học mà tôi không hề thích, thay vào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu 
những môn học khác có vẻ như thú vị hơn rất nhiều. 
 
Mọi chuyện không diễn ra nhẹ nhàng một chút nào. Tôi không có phòng trọ vì 
thế, tôi phải ngủ nhờ dưới sàn nhà trong phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm 
tiền mua đồ ăn bằng 5$, tiền công trả lại các chai Coca-cola và mối tuần tôi đi 
bộ 7 dặm qua phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở trại Hare 
Krishna. Tôi rất thích những món ăn ở đó. Sau này, tôi mới biết được rằng 
những gì mà tôi đã phải trải qua khi cố gắng theo đuổi niềm đam mê của 
mình là vô giá. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho các bạn: 
 
Có lẽ ở thời điểm đó, trường Reed là trường duy nhất của cả nước giới thiệu 
nghệ thuật viết chữ đẹp. Ở tất các các khu học xá, tất cả các poster, tiêu đề 
của tất cả các tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không 
phải tham gia vào những khóa học bắt buộc thông thường nên tôi đã quyết 
định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp. Tôi học cách viết các chữ có 
nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách giữa các nét chữ, học cách trình 
bầy một bản in lớn sao cho đẹp. Tôi nhận thấy rằng đây là một môn học mang 
tính nghệ thuật, lịch sử và đẹp một cách tinh vi mà khoa học không thể làm 
được. 
 
Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của tôi. 
Tuy nhiên, 10 năm sau này, khi chúng tôi đang thiết kế thế hệ đầu tiền của 
máy tính Machintosh, tất cả những điều đó dường như lại trở lại với tôi và 
chúng tôi đã thiết kế để cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào máy tính, 
Machintosh là máy tính đầu tiên có những mẫu chữ nghệ thuật rất đẹp. Nếu 
như tôi không tham gia vào khóa học đó ở trường thì Mac sẽ chẳng bao giờ có 
nhiều phông chữ như vậy. Kể từ khi Windows copy những mẫu chữ đó của 



Mac thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. 
Nếu tôi không bỏ học và không tham gia vào khóa học viết chữ đẹp thì tất cả 
các máy tính cá nhân bây giờ có thể chẳng có được chúng. Tất nhiên là khi tôi 
đang ở trường đại học thì tôi không thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn 
đang ở tương lai phía trước. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ 
ràng. 
 
Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta không thể biết những 
điểm mốc có nối kết với nhau trong tương lai không, các bạn chỉ có thể biết 
những điều đó khi nhìn lại mà thôi. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng, theo 
một cách nào nó, những điểm mốc sẽ nối kết với nhau trong tương lai của bạn. 
Các bạn cũng cần phải tin vào một số thứ khác như: sự quyết tâm, vận mệnh, 
cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái gì. Phương pháp đó chưa bao giờ làm tôi 
thất vọng và nó đã tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi. 
 
Câu chuyện thứ hai của tôi là về tình yêu và sự mất mát. 
 
Tôi đã rất may mắn khi tôi đã muốn bắt đầu làm việc từ rất sớm. Woz và tôi 
đã bắt đầu những trang đầu tiên cho lịch sử của Apple trong gara của bố mẹ 
tôi khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sau 10 năm, từ 
chỗ chỉ có 2 người, trong cái gara bé nhỏ, Apple đã phát triển thành một công 
ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân viên. Một năm trước đây, chúng tôi 
vừa mới bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình, máy tính Macintosh và tôi vừa mới 
bước sang tuổi 30. Sau đó, tôi bị sa thải. Làm sao mà bạn lại có thể bị sa thải 
bởi một công ty mà bạn đã sáng lập ra nó ? Oh, khi mà Apple đã phát triển 
lớn hơn, tôi đã thuê một người mà tôi đánh giá là có khả năng cùng tôi lãnh 
đạo công ty. 
 
Khoảng một năm gì đó, tình hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó, quan 
điểm của chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi còn trở 
nên bất hòa. Khi có mối bất hòa đó xẩy ra giữa chúng tôi, hội đồng quản trị 
đã đứng về phía anh ta, và tôi, ở tuổi 30, đã bị sa thải một cách rất rõ ràng. 
Những điều mà tôi theo đuổi trong suốt cuộc đời đã biến mất, chúng đã bị phá 
hủy. 
 
Trong một vài tháng, tôi đã thực sự chẳng biết phải làm cái gì. Tôi cảm giác 
rằng mình đã làm cho những thế hệ đi trước tôi thất vọng và rằng tôi đã đánh 
rơi lá cờ khi nó đã được chuyền đến tay tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob 
Noyce, cố gắng xin lỗi cho việc cư xử không hay của mình. Tôi đã thua một 
cách rõ ràng và thậm chí, tôi đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng có một cái gì đó bắt 



đầu chậm chậm sáng lên trong tôi. Tôi vẫn rất yêu quý những gì tôi đã tạo ra. 
Sự việc xẩy ra ở Apple có thay đổi tình yêu đó một chút nhưng trong tôi, tình 
yêu ấy vẫn còn. Chính vì thế, tôi đã quyết định bắt đầu lại. 
 
Ngay lúc đó tôi không nhận thấy, nhưng sau này, tôi mới biết rằng việc tôi bị 
Apple sa thải hóa ra lại là một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Gánh nặng 
của sự thành công đã được thay thế bằng ánh sáng của sự bắt đầu mới tuy 
không có điều gì chắc chắn. Tôi đã để cho mình tự do bước vào một quãng đời 
đầy những sáng tạo của cuộc đời mình. 
 
Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã bắt đầu xây dựng công ty NeXT và một 
công ty khác tên là Pixar. Tôi gặp và đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời, 
chính là vợ tôi sau này. Pixar đã sáng tạo ra phim truyện hoạt hình máy tính 
đầu tiên trên thế giới, câu chuyện đồ chơi. Hiện tại, nó đã trở thành xưởng 
phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Một sự kiện thay đổi đáng ghi 
nhớ đã xẩy ra khi Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple, những kỹ thuật mà 
NeXT đã phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hồi của Apple. 
 
Tôi và Laurene cũng có một gia đình hạnh phúc. 
 
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ xẩy ra 
nếu tôi không bị Apple sa thải. Ðó là một viên thuốc đắng nhưng tôi chắc bệnh 
nhân sẽ rất cần đến nó. 
 
Ðôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng 
mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước 
đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra 
được cái các bạn yêu quý. Ðiều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những 
người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phấn lớn cuộc đời bạn và cách 
duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc mà bạn tin 
rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là 
bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục 
tìm kiếm. Ðừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy 
nó. Và cũng sẽ giống như bất kỳ một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần 
lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn 
tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ. 
 
Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết. 
 
Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống 



mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ 
hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng 
rất sâu trong tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương 
mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc 
đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì hôm nay? Và nếu trong nhiều 
ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó. 
 
Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên tôi tạo ra 
cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi 
người vào bạn, tất cả mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đổi mặt với sự xấu 
hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đổi mặt với cái chết. Khi đó, 
chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng.Ý nghĩ rằng chúng ta đang đối mặt với 
cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách tốt nhất mà tôi biết để 
tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất đi thứ gì đó. 
 
Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình. 
 
Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung thư. Tôi đã chụp cắt 
lớp lúc 7:30 sáng và trên phim hiện rõ ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm 
chí tôi chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sỹ nói với tôi rằng đây là một 
dạng của ung thư và bệnh này không chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị tinh 
thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sỹ của tôi khuyên 
tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình, đó là cách họ nói khi khuyên 
bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Ðiều đó có nghĩa là hãy về và sử dụng mấy 
tháng còn lại để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng 
trong khoảng mười năm tới. Ðiều đó cũng có nghĩa là hãy cố gắng kín đáo để 
gia đình bạn có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng hơn. Ðiều đó có 
nghĩa là bạn hãy nói lời vình biệt. 
 
Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau đó, vào một buổi tối, 
tôi tiến hành kiểm tra sinh thiết, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu 
xuống dạ dày, sâu xuống ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy 
mẫu một số tế bào của khối u. Khi đó, tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người 
có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sỹ phân tích những tế bào đó dưới 
kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng đây là một trường hợp ung 
thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được 
phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại. 
 
Ðó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt với cái chết và tôi cũng hy vọng 
tôi sẽ còn cái cảm giác đó một vài thập kỹ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, 



tôi có thể nói với các bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến 
cái chết như là một điều hữu ích nhưng chỉ hoàn toàn là một nội dung mang 
tính trí tuệ mà thôi. 
 
Không ai muốn chết. Thâm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng 
không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả 
chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách 
mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc 
sống. Ðó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để 
mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các bạn đang là những người 
trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và 
sẽ bị loại bỏ. 
 
Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự thật. 
 
Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đứng lãng phí để sống cho một cuộc 
đời ai đó. Ðừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống 
bằng suy nghĩ của những người khác.Ðừng để quan điểm của những người 
khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn. 
 
Ðiều quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim 
và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở 
thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu. 
 
Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với cái tên Cẩm nang 
toàn thế giới, cuốn sách này giống như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người 
sáng tạo ra cuốn sách này là Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo 
Park , cách đây không xa. Anh ta đã tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sỹ 
của mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy tính cá nhân 
và máy tính xách tay. Tất cả cuốn sách được đánh bằng máy chữ, cắt bằng 
kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như trang Google trên giấy vậy, 35 năm trước 
khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những 
công cụ tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại. 
 
Steward và các đồng sự của ông đã xuất bản một số tập của Cẩm nang toàn 
thế giới và sau đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa 
những năm 70 và tôi chỉ bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa sau của cuốn 
sách có in ảnh một con đường vùng nông thôn trong ánh bình minh, điều mà 
bạn có thể tìm thấy sự an bình nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm 
ảnh có dòng chữ: “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ“ Ðó là lời tạm biệt 



của họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ” Và tôi 
luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp 
và chuẩn bị bước vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn. 
Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ. 
 
Cảm ơn các bạn rất nhiều.  

http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html   English version  

http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc   Youtube Video  

http://finance.yahoo.com/echarts?s=AAPL+Interactive#symbol=AAPL;range=m
y   Apple’s Stock chart  

http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs  Steven Jobs in wikipedia  
---------------------------------------------------------------------------------------  

Re: [svhhphutho] Email #137: Steven Jobs nói về đề tài "Sống như thế nào trước khi bạn chết"  

Nhân dịp nói ve Apple computer tôi xin phép góp thêm với "Phạm Huê đây 
mà" vài chi tiết về Steve Jobs: 
 
- Người đồng sáng lập ra hãng Apple Computer là 1 nguoi ban hoc ten Steve 
Wozniak, sau này khi hảng lớn mạnh lại sinh ra bất đồng ý kiến nên Steve 
Wozniak tự ý rút lui khỏi công ty, dùng phần tiền sinh lợi của mình vào lãnh 
vực đầu tư và từ thiện (1 cai tot cua nguoi My). Hiện nay Steve Wozniak cũng 
vẫn có mặt trong các sinh hoạt lớn của hảng Apple. 
 
- Khi hảng Apple bành trướng quá mau lẹ do số bán tăng quá nhanh(~ 1983), 
Steve Jobs muốn dành thì giờ nhiều trong vấn đề phát triển kỹ thuật hơn là 
bận bịu về quản trị nha^n vien,  nên mời John Scully lúc đó đang là CEO 
sáng giá của hảng Pespi Cola, về làm CEO cua Apple. Mấy năm sau, chính 
người này đã đuổi Steve Jobs ra khỏi Apple !! Chuyện này là 1 biến cố lớn 
trong lịch sử kỹ nghệ điện tử, được nói tới trên báo chí và sách vỡ rất nhiều 
lúc đó và nó cũng là thí dụ tiêu biểu, nói lên cái mặt trái "vô nhân đạo" trong 
thuơng trường nói chung và của Mỹ nói riêng. 
 
Xin vô đây de nghe phát biểu cua John Scully về vụ này 
http://www.huffingtonpost.com/2010/06/07/john-sculley-on-why-he-
fi_n_602590.html 
 

http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
http://finance.yahoo.com/echarts?s=AAPL+Interactive#symbol=AAPL;range=my
http://finance.yahoo.com/echarts?s=AAPL+Interactive#symbol=AAPL;range=my
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
http://www.huffingtonpost.com/2010/06/07/john-sculley-on-why-he-fi_n_602590.html
http://www.huffingtonpost.com/2010/06/07/john-sculley-on-why-he-fi_n_602590.html


- Khoảng 10 năm sau Apple dưới sự điều hành của John Scully xuống dốc thê 
thảm, (cũng 1 phần do tình hình kinh tế chung o My luc đó).  Hôi Ðồng Quản 
Trị mời Steve Jobs trở lại . Steve Jobs đồng ý và cam đoan sẽ làm hảng Apple 
lên trở lại. Ðể chứng tỏ sự tự tin, Steve Jobs tình nguyện chỉ lảnh lương MỘT 
dollar mỗi năm !! (hiện nay vẫn lảnh 1$ như vậy) nhưng bù lai sẽ nhận phần 
thuởng (bonus) hàng năm dưới hình thức là tiền mặt và stock tùy theo mức độ 
thành công của hảng    
 
-  Cái gì cũng có bề trái, người có tài (nghệ sĩ, chính trị gia, tướng lãnh, khoa 
hoc gia, v.v) hay có những cái khác thuờng và tật xấu. Cái khác thuờng của 
Steve Jobs là lúc nào trong đầu cũng có những ý mới lạ hoac khác thuờng về 1 
sản phẩm tương lai. Một đứa con tôi nói thỉnh thoảng có gặp Steve Jobs cùng 
đi lấy cà phe trong cafeteria (câu lạc bộ) vì làm cùng 1 building. Một lần tôi 
hỏi nó có hay nói chuyện với ổng không ? Nó cười: "Từ lớn tới nhỏ ai cũng 
muốn tránh Steve Jobs. Vì nói chuyện với ổng thì tức thì thề nào cũng bị giao  
thêm chuyện mới,  bất kể đến chuyện gì mình còn đang làm !  Và ổng sẽ theo 
sát nút ! Làm không ra chuyện ổng la lối om sòm !  
Son Dinh 

 


