
Trong số này, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn câu chuyện về một gia đình nói tiếng tiếng Nhật, 

gia đình anh Hiro Lê. Trước đây, anh Hiro đã từng du học Nhật Bản theo học bổng của chính phủ Nhật 

Bản (học bổng Monbukagakusho – MEXT), hiện tại con gái anh cũng mới sang du học tại một trường 

THPT theo Dự án cầu nối dành cho học sinh THPT (Kakehashi Project), vợ anh cũng nói tiếng Nhật, và 

con trai anh cũng đang học tiếng Nhật.  

Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện về việc học tiếng Nhật, cũng như về cuộc đời của Senpai. 

Tôi là Lê Đạo, nhưng bình thường tôi vẫn hay dùng nickname’ HIRO. 

Trước đây tôi đã có một khoảng thời gian học tập và làm việc chừng 10 

năm ở Nhật Bản. Còn giờ đây, tôi đã thành lập một công ty tư vấn, 

chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật bản (tại Việt nam) trong vấn đề 

quản trị, kinh doanh. 

Tôi đã bắt đầu việc học tập tiếng Nhật vào khoảng 25 năm trước. Cụ 

thể, năm 1993 tôi đã dự thi vào đại học Ngoại Thương Hà nội bằng tiếng 

Nga, nhưng rồi đỗ và được vào lớp Kinh tế đối ngoại hệ tiếng Nhật. Lý 

do cho chuyện này là ở chỗ, thời điểm đó quan hệ ngoại giao của Việt 

Nam và Nga (Liên Xô cũ)  bước vào giai đoạn lạnh giá hơn, khoa tiếng 

Nga tại các tổ các bậc trường lớp giảm hẳn, thay vào đó  khoa tiếng Nhật 

lại ngày càng trở nên phổ biến, được yêu chuộng hơn. Sau đó, cá nhân tôi 

may mắn có được cơ hội du học Nhật bản, và tất nhiên tôi đã trải nghiệm 

rất nhiều chuyện thuận lợi cũng như khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn cảm 

thấy được lưu học quả thực là một điều tuyệt vời. Tôi cho rằng, nếu khi 

còn trẻ mà được sinh sống ở nước ngoài, được học một ngôn ngữ mới, 

tiếp xúc với một nền văn hóa khác biệt thì thế giới trong mình sẽ mở ra. 

Cùng với điều đó, tầm nhìn của mình sẽ bao quát, và tôi đã trở nên cứng 

cáp, có thể tự tin linh hoạt đối ứng và xử lý những khó khăn trong công 

việc và cuộc sống … 
Việc sử dụng tiếng Nhật trong công việc mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt đep. Thế nhưng đọng lại sâu nhất 

trong ký ức của tôi lại là một “sự cố”. Đó là câu chuyện xảy ra khi tôi mới sang Nhật được một thời gian ngắn, khi 

tôi nhận một công việc làm thêm tại nhà hàng đẽ có tên Tycool năm ở cảng biển đẹp đẽ gần khu vực Sakuragicho 

(Yokohama). Hôm đó, khi khách hàng gọi món Cơm Rang Dứa thì một người thực tế chưa bao giờ nhìn thấy món 

ăn đó, lại nghe không rõ (năng lực nghe không nổi) nên đã tự nhận định đó là khách hàng gọi món Nước dứa hoa 

quả và món Cơm Rang và tôi đã truyền đạt cho nhà bếp như thế. Kết cục là khi món ăn được đưa ra thì khách 

hàng đã rất tức bực vì đó không phải là món Cơm Rang Dứa mà các vị khách này đã mong chờ. Tất nhiên ngay 

lúc đó, quản lý nhà hàng đã xuất hiện để xử lý, cùng tôi xin lỗi và được khách hàng chấp thuận, còn tôi thì cảm 

thấy vô cùng có lỗi và buồn ghê gớm suốt một khoảng thời gian. Tuy nhiên, giờ đây nghĩ lại câu chuyện xấu hổ 

trên lại luôn cảm thấy đó là một kỷ niệm thú vị, khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.  

Cũng có thể là khi tôi mắc lỗi như thế nhưng quản lý nhà hàng và các senpai cũng không cáu 

giận tôi mà họ tiếp tục hướng dẫn tôi công việc rất tận tình… 

Nhờ biết tiếng Nhật, ngoài yếu tố thuận lợi hơn trong công việc, tôi đã gặp gỡ rất nhiều  

bạn bè người Nhật và có nhiều kỷ niệm khiến mình cảm thấy hạnh phúc. 

Tôi có thể chia sẻ ví dụ như, việc một người bạn tôi bay từ Nhật sang Hà Nội chỉ để dự  

và đánh đàn Piano tại đám cưới của tôi, hay tôi đã từng rủ vài người bạn quen trên mạng 

internet và trở nên thân thiết sang Việt nam chơi, dụ lịch… 

Còn với việc học tập tiếng Nhật, có lẽ tôi đã không cảm thấy vất vả vì bản thân tôi rất  

yêu thích ngôn ngữ. Vậy nên nếu được hỏi về khó khăn khi học tiếng Nhật, tôi thấy là  

mình đã không học bộ thủ trong chữ Hán nên việc ghi nhớ chữ Hán đã lấy đi của tôi khá 

nhiều thời gian. 

 

 

※Bài viết của tác giả không chỉnh sửa. 



今月号は、文部科学省の国費留学生として日本に留学、娘さんも現在日本政府の「アジア高

校生架け橋プロジェクト」で日本の高校に留学中、奥様も日本語を話され、息子さんも日本語

を勉強中という「にほんご人」一家の Hiro Le さんにお話を伺いました。日本語学習者の先輩

として、そして人生の先輩としてのお話をお読みください。 

私は Le Daoと申します。普段は HIRO というニックネームを使

っています。日本で 10 年ほど留学・就職をして現在、自分のコン

サルティング会社を作って日系企業のビジネス支援をしています。

私が日本語学習をスタートしたのは 25年前でした。1993年にハノ

イ貿易大学をロシア語で受験したのですが、ロシア語ではなく、対

外経済学科の日本語専門クラスに入学することになりました。なぜ

そうなったかというと、当時のベトナムはロシアとの政治的関係が

冷えてきており、ほとんどの教育機関でロシア語科がなくなり、そ

の代わりに日本語科が少しずつ盛んになってきていたからです。そ

の後、日本に留学する機会に恵まれ、うまくいったこともそうでな

いこともたくさん経験しましたが、留学して本当によかったとつく

づく実感しています。若いうちに外国で暮らし、新しい言葉を学び、

異文化に触れて世界が広がったと思います。それがあったおかげで

視野が広くなり、生活上や仕事上のどんな困難に対しても柔軟に対

応できるようになりました。 

日本語を使って仕事をしていて、よかったことは数えきれないくらいたくさんあります。でも、記憶

に一番残っているのは大変だった経験です。初めて日本に渡って間もない頃に横浜桜木町周辺の Tycool

という浜沿いの綺麗なレストランでアルバイトをした時のことです。お客様からパイナップルチャーハ

ンをご注文いただいて、その料理を見たことがなかった私は、十分に聞き取れなかったのにもかかわら

ず、勝手にパイナップルジュースとチャーハンの単品の 2品だと誤解してキッチンにそのまま伝えてし

まいました。料理が出てきた時にパイナップルチャーハンを楽しみにしていたお客様は非常に怒りまし

た。その時に店長がすぐに出てきて私と一緒に謝ってくれて許していただきましたが、私はなかなか気

持ちが晴れませんでした。でも、今になってその恥ずかしかったことが逆にいい思い出だったなあと考

えて、思い出す度に胸が暖かくなります。その時の店長や先輩達が怒らずに優しく指導し続けてくれた

からです。 

日本語ができるようになって、仕事がうまく行っている他に、いろいろな日本人

の友達ができて幸せなことばかりです。例えば、ハノイで結婚式を挙げたときに日

本人の友人が来越してピアノを弾いて演奏してくれたり、インターネットで知り合

った友達をベトナムに呼んで一緒に遊んだりしました。私は特に言葉が好きなので

日本語学習に関してあまり苦労した覚えがありませんが、強いて言えば漢字を部首

から学びませんでしたので、難しく勉強に時間がかなりかかりました。 

 

 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 


