
 1

 
 

Trang nhà Quảng Đức  
thành tâm tưởng niệm Đạo hữu Steve Jobs 

 

  
Trang nhà Quảng Đức thành tâm tưởng niệm Đạo hữu Steve Jobs, người sáng lập Apple Computer, một 
người Phật tử đã cống hiến nhiều phát minh hàng đầu của thế kỷ như i-pod, i-phone, i-pad, đã qua đời 

ngày 5-10-2011 ở tuổi 56. Nguyện cầu hương linh Steve Jobs sớm tái sinh vào cảnh giới anh lành.  
Nam Mô A Di Đà Phật. Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng 

  

 

Steve Jobs,  
người sáng lập Apple Computer,  

là một Phật tử.  

  

  

Thành phố Madison, bang Wisconsin, 6-10-2011 / Tin Cơ đốc giáo - Bản tin 
sau đây do ông Steve McConkey, Chủ tịch cơ sở ChristianInvestigator cung 
cấp. 

Theo mọi chỉ dấu cho biết thì Steve Jobs là một Phật tử. Cậu sinh viên bỏ đại 
học dang dỡ nầy đã cùng với người bạn Steve Wozniak sáng lập ra công ty 
Apple Computer vào cuối thập niên 1970’. Và vào năm 1980, ông trở thành 
nhà triệu phú. 

Steve Jobs ra đời tại thành phố San Francisco, bang California. Những nhạc sĩ 
mà ông thích nhất là ban nhạc The Beatles và Bob Dylan. Phong trào văn hóa 
cấp tiến nỗi loạn của San Francisco đã ảnh hưởng nhiều trên tâm hồn của ông. 
Ông đã từng thử qua những loại ma túy siêu thực. 

Tên “Apple” được gợi hứng từ 
công ty “Apple Corps” của ban 
nhạc Beatles. Và cũng như 
những nhạc sĩ nầy, ông Steve 
Jobs đã từng đi Ấn Độ để tìm 
chân lý tâm linh. Cuối cùng, ông 

đã cải đạo theo Phật giáo. Vị sư Phật giáo Kobun 
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Chino đã làm chủ lễ đám cưới [cô Laurene Powell] cho ông vào năm 1991. 

Tạp chí Forbes Magazine cũng đã xuất bản một sách hình về ông Steve Jobs. 
Nội dung sách tập trung vào những chuyến du hành của ông tại Nhật Bản. 
Cuốn sách tái dựng quan hệ của ông với người đở đầu tinh thần là đại sư 
Kobun Chino Otogawa, một tăng sĩ Phật giáo. 

Cuốn sách được xây dựng chung quanh những năm 1980’, và sẽ đươc phát 
hành bằng phiên bản điện tử vào mùa Thu năm nay. Nhiệm vụ của ông Steve 
Jobs trong những chuyến đi đó là để học hỏi thêm về Phật giáo. 

  

 
Steve Jobs, 2011 

 
Kobun Chino, 1991 

  

Ông Steve McConky của cơ sở ChristianInvestigator cho rằng “Ông Steve Jobs 
là Einstein của thời đại chúng ta với những tiến bộ công nghệ xây đắp nên 
những gì chúng ta làm. Vì những niềm tin Phật pháp của ông ta, nên chúng ta 
sẽ quan tâm đến quan điểm của ông về thế giới” 

Đức Phật là một vị hoàng tử tại Ấn Độ và Ngài đã sang lập nên Phật giáo. Phật 
tử không tin vào một đấng Thượng đế Siêu việt. Bảy phần trăm dân số thế giới 
là Phật tử. 

Phật tử tin rằng đau khổ là do dục vọng gây ra. Để hết khổ, Phật tử tin rằng họ 
phải suy nghĩ đúng (chánh tư duy) và làm đúng (chánh mạng). Họ tin theo “Tứ 
Diệu Đế” và “Bát Chánh đạo”. Nhiều Phật tử tin vào hiện tượng tái sinh. Và 
khi một người đạt được giác ngộ thì người đó sẽ thoát được chu kỳ tái sinh.    

Trí Tánh ĐHT dịch 

[Nguồn: http://www.christiannewswire.com/news/9576917961.html  ] 
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Jobs cầm trên tay iPhone 
4 tại Hội thảo các nhà 

phát triển toàn cầu 2010 

Steve Jobs và Bill Gates tại hội thảo 
D: All Things Digital (D5) năm 2007

Jobs giới thiệu iPhone 4 cho Tổng 
thống Nga Dmitry Medvedev vào ngày 

23  
tháng 6 năm 2010. 

  

 
  

  

Tạm biệt Phật tử, huyền thoại Steve Jobs 
  

  

Steve Jobs, người mới từ chức Giám đốc điều hành hãng Apple, nơi sản xuất những sản phẩm đi 
đầu xu thế thời đại như i-pod, i-phone, i-pad, đã qua đời ở tuổi 56. 

 

Bức ảnh nổi tiếng của Steve Jobs - Nguồn Apple 

Chiến đấu với bệnh tật 

Jobs phát hiện bị ung thư tuyến tụy vào năm 2003. Một năm sau, bệnh tật của ông mới được công bố khi 
ông phải làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Ca phẫu thuật diễn ra thành công và Jobs không cần hóa trị hay 
xạ trị. 

Năm 2005, trong một bài phát biểu ở trường Đại học Standford, Jobs tiết lộ thông tin bác sĩ chẩn đoán 
ông sẽ không sống quá 6 tháng nữa. Tuy nhiên, các xét nghiệm sau đó lại cho thấy căn bệnh của ông có 
thể chữa trị được. 
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Mọi thông tin về sức khỏe của Jobs được giữ khá kín vài năm sau đó, cho tới tháng 7/2008, khi Jobs xuất 
hiện với vẻ gày gò hốc hác trong lễ ra mắt chiếc iPhone 3G. Mặc dù Apple vẫn nói rằng Jobs chỉ ốm sơ 
nhưng cổ phiếu của hãng đã giảm mạnh 10%. 

Tháng 1/2009, một số nguồn tin nói rằng, Jobs phải phẫu thuật ghép gan tại bệnh viện đại học 
Methodolist tại Memphis, bang Tennessee. Có tới hơn 15.000 người Mỹ tình nguyện hiến tặng gan cho 
ông. Sau đó, Apple lại tuyên bố Jobs đã hồi phục tốt và sớm trở lại công việc điều hành hãng. 

Ba tháng sau đó, Jobs trở lại trong buổi ra mắt mẫu iPod mới tại San Francisco và tiếp đó tới tháng 10, 
ông giới thiệu chiếc laptop MacBook Air. 

Tới tháng 8/2011 vừa qua, Jobs bất ngờ xin từ chức Giám đốc điều hành Apple. Tuy trong thư gửi đồng 
nghiệp, Jobs không nói rõ lý do vì sao ông từ chức, nhưng phần lớn ý kiến cho rằng sức khỏe của ông có 
vấn đề. Vài ngày sau đó, một bức ảnh ông trong thể trạng da bọc xương đã xuất hiện trên mạng Internet. 

Nhân duyên với nhà Phật 

Năm 1973, Jobs cùng một người bạn là Daniel Kottke, lang thang khắp Ấn Độ để “tìm kiếm sự giác ngộ 
tâm linh”. Không may cho Jobs, vị minh sư bí ẩn mà ông muốn diện kiến vừa qua đời. Không tìm được 
sự giác ngộ tâm linh như mong muốn, ông trở về California trong trang phục của một nhà sư. 

Trở về Mỹ, Jobs dành nhiều thời gian tìm hiểu về Thiền tại Trung tâm Thiền Los Altos ở California trước 
khi nghiên cứu sâu hơn về Thiền dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Kobun Chino Otogawa, người về sau 
được Jobs mời làm “cố vấn tâm linh” cho công ty phần mềm NeXT. 

Năm 1976, sau 3 năm tầm sư học đạo, Jobs cùng người bạn cũng bỏ học đại học như mình là Steve 
Wozniak thành lập Apple. 

Kobun Chino, một nhà sư, đã làm chủ hôn lễ của ông với Laurene Powell, một thạc sĩ quản trị kinh doanh 
Đại học Stanford. 

Ứng dụng Phật giáo trong điều hành kinh doanh 

Mặc dù không phải là người thể hiện những giá trị tôn giáo, trong Steve Jobs cũng đã khai thác và ứng 
dụng những giá trị Phật giáo nhất định trong việc điều hành kinh doanh và phong cách sống của mình. 

Một những quan điểm nổi bật của ông liên quan đến Phật giáo là “Sơ tâm”. Ông cho rằng hãy học hỏi với 
cái tâm thuần khiết của người mới bắt đầu, luôn khao khát tìm tòi những điều mới. Chúng ta cũng nên 
tiếp cận mọi thứ với tinh thần cởi mở và trải nghiệm chúng như lần đầu. 

Trong cuộc sống cá nhân, Steve thích sự giản dị. Sculley trả lời tờ báo Businessweek năm 2010 như sau 
“Ông là một người sống đơn giản. Tôi nhớ khi đi vào nhà của Steve, ông hầu như chẳng có bất cứ đồ nội 
thất nào cả. Ông chỉ có môt bức tranh của Einstein, người mà ông vô cùng ngưỡng mộ, một cây đèn 
Tifany, một cái ghế và một cái gường. Ông không tin vào việc có thật nhiều thứ xung quanh nhưng ông 
lại vô cùng kỹ lưỡng trong những thứ mà ông chọn lựa.” 

Cũng với nguyên tắc đơn giản, trong quản trị, để tạo ra những sản phẩm với sự nổi bật của những công cụ 
cần thiết nhất, ông thường nói “không” đối với những tính năng mang tính “trang trí”. Và điều này được 
thể hiện rõ ràng trong tất cả sản phẩm của Apple. 

Jobs đòi hỏi, iPod không được có bất cứ một nút nào, thậm chí nút tắt/mở – điều tưởng như không thể đối 
với một kỹ sư công nghệ. 

Jobs cho rằng, sự đơn giản hóa có thể còn khó khăn hơn cả sự phức tạp, nó đòi hỏi người ta phải suy nghĩ 
tích cực hơn bằng mọi cách để biến mọi thứ trở nên đơn giản. Nhưng cuối cùng, nó sẽ giúp người ta vượt 
mọi trở ngại. 
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Steve Jobs cũng có một câu nói nổi tiếng: “Stay hungry, stay foolish”, tạm dịch “Hãy cứ đói khát và dại 
dột”, bởi vì nhờ đó, bạn mới không ngừng vươn lên và mở rộng tâm trí với những điều mới mẻ. 

 

Thay đổi thế giới 

Đối với Steve Jones, việc một sản phẩm có hình dáng, được cảm nhận và tương tác như thế nào quan 
trọng hơn yếu tố thuần công nghệ. Trong khi các hãng máy tính cá nhân quan tâm đến việc tăng tốc độ xử 
lý, ông theo đuổi việc tạo ra thiết kế thông minh và khác biệt. 

Những chiếc điện thoại di động không nút bấm, máy tính không bàn phím như i – phone, i – pad đã tạo ra 
sự khác biệt, tiện lợi, mới vẻ và chính nó đã tạo ra xu hướng mới trong trải nghiệm về công nghệ, và 
Apple đã quá thành công trong những dòng sản phẩm này. 

 Theo http://www.phattuvietnam.net 

  

Nhìn lại cuộc đời “huyền thoại” Steve Jobs 

1955 - Sinh ngày 24/2 tại San Francisco trong gia đình Joanne Simpson và Abdulfattah Jandali. 

1955 - Được vợ chồng Paul và Clara Jobs nhận làm con nuôi và 5 tháng sau chuyển về sống ở Mountain 
View, California. 

1969 - Được William Hewlett nhận vào làm việc tại HP 



 6

 

Steve Jobs (đứng) cùng với Steve Wozniak trong những ngày đầu của Apple. 

1971 - Gặp gỡ Steve Wozniak, nhà đồng sáng lập ra Apple sau này 

1972 - Tốt nghiệp trường trung học Homestead High School ở Los Altos. 

1972 – Đăng ký vào học tại trường Cao đẳng Read, Portland, Oregon, nhưng đã bỏ học sau 1 học kỳ. 

1974 - Gia nhập vào công ty Atari Inc. với vai trò là kỹ thuật 

1975 - Bắt đầu tham gia các cuộc họp của câu lạc bộ “Homebrew Computer Club”, chuyên bàn về các 
vấn đề về máy tính. 

 

Steve Jobs dành cả cuộc đời cống hiến cho làng công nghệ thế giới. 

1976: Jobs và Wozniak quyên góp được 1.750 USD và bắt đầu xây dựng chiếc máy tính to bằng chiếc 
bàn đầu tiên – Apple I. 

1976 - Thành lập công ty Apple Computer Company cùng với Wozniak và người bạn Ronald Wayne. 
Ông Wayne đã bán cổ phần của mình 2 tuần sau đó. 
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1976 - Jobs và Wozniak ra mắt Apple I và bán với giá 666.66 USD, chiếc máy tính đầu tiên được trang bị 
giao diện video và sử dụng bộ nhớ ROM. 

1977 - Apple đổi tên thành công ty Apple Computer Inc. 

1977 - Apple ra mắt máy tính Apple II, chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới được sử dụng như là máy 
tính cá nhân. 

1978 - Jobs có đứa con đầu lòng là Lisa, với người vợ Chrisann Brennan. 

1979 - Bắt đầu phát triển máy tính  Macintosh. 

1980 - Máy tính Apple III ra đời. 

1980 - Apple gia nhập thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu nhảy từ 22 USD lên 29 USD trong ngày giao 
dịch đầu tiên 

1981 - Jobs cống hiến hết mình vào việc phát triển Macintosh. 

1983: Chiêu mộ John Sculley vào vị trí chủ tịch kiêm giám đốc điều hành CEO của Apple. 

1983 - Ra mắt “Lisa”, chiếc máy tính điều khiển bằng chuột đầu tiên. Tuy nhiên, sản phẩm này đã thất bại 
trên thị trường. 

1984 - Apple ra mắt máy tính Macintosh với chiến lược quảng cáo rất rầm rộ. 

 

Steve Jobs của những năm tháng tuổi trẻ. 

1985 - Giành được giải thưởng Công nghệ quốc gia do Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trao. 

1985 - Jobs bị đánh bật ra khỏi bộ máy lãnh đạo của Apple do những bất đồng với Sculley. Jobs từ chức 
và kéo theo 5 nhân viên của Apple ra đi cùng ông. 

1985 - Thành lập công ty Next Inc. để phát triển phần cứng và phần mềm. Công ty này sau đó được đổi 
tên thành Next Computer Inc. 

1986 - Mua lại công ty Pixar từ George Lucas với giá chưa đến 10 triệu USD và sau đó đổi tên thành 
hãng sản xuất phim hoạt hình Pixar Animation Studios. 
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Steve Jobs thành lập công ty Next Computer sau khi bị đánh bật khỏi Apple. 

1989 - Next ra mắt máy tính NeXT Computer với giá 6.500, còn gọi là The Cube. Chiếc máy tính này 
được bán kèm với một chiếc màn hình đơn sắc, nhưng đã không thành công trên thị trường. 
 1989 - Pixar dành giải thưởng Academy Award với bộ phim hoạt hình ngắn “Tin Toy”. 

 

1991 - Steve Jobs cưới người vợ hiện nay là Laurene Powell. Ông có 3 người con. 

1992 - Steve Jobs phát hành hệ điều hành NEXTSTEP cho bộ vi xử lý Intel Corp. 486. Tuy nhiên, hệ điều 
hành này đã thất bại trong việc cạnh tranh với Windows của Microsoft và OS/2 của IBM. 

1993 - “Đóng cửa” bộ phận phần cứng và chuyển sang tập trung vào phần mềm. 

1995 - Bộ phim “Câu chuyện đồ chơi – Toy Story” của Pixar, hãng phim hoạt hình mà Jobs là tổng giám 
đốc điều hành trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất. 

1996 - Apple mua lại công ty Next Computer của Jobs với giá 427 triệu USD tiền mặt cộng với cổ phiếu 
của Apple. Jobs trở thành cố vấn cho chủ tịch Apple khi đó là Gilbert F. Amelio. 

1997 - Jobs trở thành Giám đốc điều hành tạm thời và chủ tịch của Apple sau khi Amelio bị lật đổ. Mức 
lương của Jobs là 1 USD. 
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1998 - Apple phát hành máy tính iMac “tất cả trong một” với doanh số lên tới hàng triệu chiếc được bán 
ra. Sản phẩm này giúp Apple hồi phục tài chính và đẩy giá cổ phiếu của hãng tăng tới 400%. iMac đã 
giành giải thưởng vàng tại Cuộc thi Định hướng nghệ thuật và thiết kế Anh. Tạp chí Vogue gọi iMac là 
“một trong những thời trang nóng nhất của mùa xuân” còn trang Business Week ca ngợi iMac là “một 
trong những hình ảnh bền vững nhất của thế kỷ”. Jobs cũng giành giải thưởng của Viện thiết kế Chrysler 
cho việc thiết kế iMac. 

1998 – Apple bắt đầu làm ăn có lãi và đạt kỉ lục về mức lợi nhuận trong 4 quý tài chính liên tiếp. 

2000 - Từ “tạm thời” được loại bỏ khỏi chức danh của Steve Jobs. Jobs chính thức trở thành CEO của 
Apple. 

2001 - Apple ra mắt hệ điều hành thế hệ mới – OS X dựa trên nền tảng Unix và hệ điều hành này đã có 
nhiều bản nâng cấp trong các năm qua. 

  

2001 - Apple có bước đột phá đầu tiên vào thị trường điện tử tiêu dùng với việc ra mắt iPod, một chiếc 
máy nghe nhạc MP3 cầm tay. iPod đã được bán ra hơn 4,4 triệu chiếc trong năm tài khóa 2004. 

2002 - Apple trình làng chiếc máy tính để bàn iMac tất cả trong một với màn hình phẳng. Sản phẩm đã 
xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time năm đó và giành nhiều giải thưởng thiết kế. 

2003 - Jobs giới thiệu iTunes Music Store chuyên bán các ca khúc và album đã được mã hóa. 

2003 - Jobs ra mắt chiếc máy tính cá nhân PowerMac G5 64 bit. 

2004 - iPod Mini, một phiên bản nhỏ hơn của máy nghe nhạc iPod đời đầu được ra công bố. 

2004 - Vào tháng 2, hợp đồng hợp tác của Pixar và Disney đã hết hạn. Jobs và giám đốc điều hành Disney 
là Michael Eisner đã cố gắng nhưng thất bại trong việc thương lượng quan hệ cộng tác mới. Vì vậy, Jobs 
tuyên bố rằng Pixar sẽ tìm kiếm một đối tác mới để sản xuất phim khi hợp đồng với Disney hết hạn. Cuối 
cùng Pixar được bán lại cho hãng Walt Disney vào năm 2006 

2004 - Vào tháng 8 năm này, Jobs được chuẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tụy và trải qua một 
ca phẫu thuật. Jobs đã hồi phục và trở lại làm việc vào tháng 9. 

2004 - Dưới tài điều hành của Jobs, Aple đã báo cáo doanh thu quý tài chính thứ 4 cao nhất trong gần một 
thập kỷ. Thành công này là nhờ vào sự trỗi dậy của mạng lưới bán lẻ và doanh số bán ra máy nghe nhạc 
iPod. Doanh thu của Apple trong quý tài chính kết thúc vào ngày 25/9 là 2,3 tỷ USD. 
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2005 - Apple dùng Hội nghị các nhà phát triển trên thế giới của mình để thông báo rằng hãng đang 
chuyển từ việc sử dụng bộ vi xử lý PowerPC của IBM trong các sản phẩm máy tính của hãng sang các bộ 
vi xử lý của Intel. 

2007 - Jobs giới thiệu iPhone, một trong những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên không có bàn phím 
tại triển lãm Macworld Expo. 

2008 - Vào cuối tháng 12, Apple thông báo Jobs sẽ không phát biểu tại Macworld Expo 2009 cũng như 
không tham dự sự kiện này. Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên những suy đoán về tình hình sức 
khỏe của ông. Apple cũng cho biết kể từ năm 2009, hãng sẽ không còn tham dự triển lãm này. 

2009 - Vào đầu tháng 1, Jobs cho biết ông đang sụt cân một cách nghiêm trọng do sự mất căn bằng 
hocmon. Tại thời điểm đó, Jobs khẳng định vấn đề này sẽ không cản trở ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí 
CEO của Apple. Khoảng một tuần sau đó, Jobs thông báo ông sẽ nghỉ việc ở Apple cho đến tháng 6 vì 
tình trạng sức khỏe của ông đang xấu đi. Jobs không tiết lộ căn bệnh của mình. COO Tim Cook của 
Apple đã thay mặt Jobs xử lý các công việc hàng ngày tại công ty trong thời gian phục hồi của Jobs. 
Apple cho biết Jobs sẽ vẫn tham gia vào việc đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng của Apple. 

Tháng 6/2009 - Tờ Thời báo phố Wall đưa tin Jobs đã trải qua một ca phẫu thuật cấy ghép gen. Một bệnh 
viện ở Tennessee sau đó đã xác nhận thông tin này. 

Tháng 6/2009 - Apple khẳng định Jobs sẽ quay trở lại làm việc vào cuối tháng này. 

Tháng 1/2010 - Apple công bố máy tính bảng iPad. Sản phẩm này dã ngay lập tức gặt hái được thành 
công ngoài sức tưởng tượng và khởi đầu cho một thể loại mới trong các thiết bị điện toán di động. 

Tháng 9/2010 - Jobs xuất hiện trên sân khấu ở San Francisco để giới thiệu set-top box thế hệ thứ hai của 
Apple TV giúp chuyển phim từ Internet hoặc các thiết bị di động như iPhone và iPad trực tiếp sang TV. 

Tháng 1/2011 - Apple thông báo Jobs xin nghỉ để điều trị y tế mà không đưa ra lý do nào cụ thể. Những 
câu hỏi về sự nghiêm trọng của tình hình sức khỏe Jobs lại dấy lên, ảnh hưởng không nhỏ đến giá cổ 
phiếu, việc phát triển sản phẩm và  các hoạt động kinh doanh của Apple. 

Tháng 6/2011 - Jobs bất ngờ xuất hiện tại Hội nghị các nhà phát triển thế giới của Aple để giới thiệu 
iCloud và iOS 5. Một vài ngày sau, Jobs gặp gỡ Hội đồng thành phố Cupertino (Mỹ) để xin phép xây 
dựng đại bản doanh mới trông giống như một phi thuyền ở thành phố này. 

 

 Steve Jobs nhường lại vị trí “chèo lái” cho Tim Cook. 
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Tháng 8/2011 - Jobs thông báo ông sẽ từ chức khỏi chiếc ghế Giám đốc điều hành của Apple và Tim 
Cook sẽ đảm nhiệm vị trí này. Jobs chỉ đảm nhận vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. 

Vào ngày 5/10/2011 - Steve Jobs qua đời ở tuổi 56. 

 Khôi Linh, Võ Hiền – Theo PCWorld, Dân trí 

Steve Jobs was a Buddhist 

Contact: ChristianInvestigator.com, 608-469-7956 
http://www.christiannewswire.com/news/9576917961.html  

  

MADISON, Wis., Oct. 6, 2011 /Christian Newswire/ -- The following is submitted 
by Steve McConkey, President of ChristianInvestigator.com: 

From all indications, Steve Jobs was a Buddhist. The college dropout started 
Apple Computer with friend Steve Wozniak in the late 1970s. By 1980, he was a 
millionaire. 

Jobs was born in San Francisco. His favorite musicians were the Beatles and Bob 
Dylan. The San Francisco counterculture had an influence on Jobs. He 
experimented with psychedelic drugs. 

The name Apple was inspired by the Beatles' Apple Corps. Like the Beatles, Jobs 
went to India to seek spiritual truth. He eventually converted to Buddhism. 
Buddhist monk Kobun Chino presided over his wedding. 

 Also, Forbes Magazine is publishing a comic book about Steve Jobs. The book 
focuses on Steve's travels to Japan. The book re-creates the relationship with his 
mentor, Kobun Chino Otogawa, a Buddhist priest. 

The novel takes place in the mid-1980s and will be released digitally this fall. 
Steve Jobs' mission was to understand Buddhism better. 

Steve McConkey of ChristianInvestigator.com states, "Steve Jobs was the 
Einstein of our time with advances in technology that shape everything we do. 
Because of his Buddhist beliefs, our concern is about this worldview." 

Buddha was a prince in India and founded Buddhism. Buddhists do not believe in 
a Supreme Being. Seven percent of the world's population are Buddhists. 

Buddhists believe suffering comes from desire. In order to remedy the situation, 
they believe a person should have right thoughts and do good things. 

They follow the "Eightfold Path" and "The Four Noble Truths." Many Buddhists 
believe in reincarnation. When a person becomes enlightened, reincarnation 
ceases. 

… 

4 WINDS provides ChristianInvestigator.com and TrackandFieldReport.com. 
Steve McConkey is the President. 4 WINDS started in 1988. Steve is a graduate 
of Western Kentucky University (Masters of Public Health) and Minnesota State 
University-Mankato. 

  

 

Huyền thoại Steve Jobs qua đời ở tuổi 56 
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Ngày 5/10, Apple cho biết cựu Giám đốc điều hành của họ đã qua 
đời chỉ sau 2 tháng rời khỏi công ty này. 
>Nến và iPad bên ngoài trụ sở Apple / Cộng đồng iFan sững sờ 
trước tin Steve Jobs ra đi / Obama ca ngợi Steve Jobs / Doanh 
nhân Mỹ tiếc thương Steve Jobs  

Trên website của Apple là dòng tin ngắn: "Apple vừa mất đi một thiên tài sáng tạo và có tầm nhìn lớn, 
còn thế giới cũng mất đi một nhân vật kiệt xuất. Những người có may mắn biết và làm việc với Jobs đã 
mất đi một người bạn thân, một động lực đối với họ. Jobs ra đi, để lại một công ty mà chỉ ông mới có thể 
xây dựng. Tinh thần và triết lý của ông sẽ mãi gắn bó với Apple". 

Tim Cook, CEO Apple cũng gửi e-mail trước đó cho các nhân viên: "Các bạn, tôi rất tiếc phải thông báo 
một tin rất buồn. Steve của chúng ta đã qua đời sáng nay (5/10 theo giờ Mỹ). Chúng ta sẽ sớm tổ chức lễ 
tưởng niệm về cuộc đời khó tin của ông. Không lời nào có thể diễn tả đủ nỗi buồn về sự mất mát này 
cũng như sự biết ơn của chúng ta vì đã có cơ hội làm việc cùng ông. Hãy bày tỏ lòng thành kính bằng 
cách tiếp tục làm công việc mà ông ấy luôn đam mê". 

 
Steve Jobs. Ảnh: Apple. 

Steve Jobs sinh ngày 24/2/1955 tại San Francisco (Mỹ). Abdulfattah Jandali và Joanne Simpson sinh ông 
khi vẫn đang là sinh viên và họ buộc phải đem con cho ông bà Paul và Clara Jobs nuôi vì cha mẹ của 
Joanne không muốn con gái họ cưới một người Syria. 

Steve Jobs từ lâu đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng vẫn luôn xuất hiện trong các lễ ra mắt 
sản phẩm quan trọng của Apple với trang phục quần jean áo cổ lọ. Ông trải qua cuộc phẫu thuật ung thư 
tuyến tụy đầu tiên năm 2004, được ghép gan năm 2009 và đã ba lần vắng bóng tại Apple để đi điều trị 
trước khi chính thức từ chức CEO vào tháng 8. "Tôi luôn nói rằng nếu có một ngày tôi không thể đáp ứng 
được nhiệm vụ và mong đợi của Apple, tôi sẽ là người đầu tiên thông báo cho các bạn biết. Rất tiếc, ngày 
đó đã đến", Steve Jobs viết trong lá thư gửi nhân viên. Jobs quá gắn bó với Apple và phải đến khi không 
còn đủ sức lực để tiếp tục điều hành, ông mới trao lại vận mệnh công ty này vào tay Timothy D. Cook. 
Tân CEO Apple đã có dịp ra mắt trước công chúng vào ngày 4/10 khi Apple trình làng iPhone 4S với 
phong thái tự tin dù chưa thể tạo ra sức hút thực sự như Jobs.  
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Tám năm sau khi thành lập Apple (1976), Jobs đã cùng công ty này cho ra đời máy tính Macintosh - một 
cuộc cách mạng về máy tính cá nhân khi đó. Ông từng phải rời khỏi Apple khi không được lựa chọn đảm 
nhiệm chức vụ CEO và 12 năm sau đó (1997), hãng này đã mua lại NeXT (công ty mới của Jobs) như 
một cách để đón ông trở về. Kể từ đó, Apple thực sự hồi sinh với iPod, iPhone và iPad. Chúng không đơn 
thuần là những sản phẩm đẹp và ăn khách mà còn biến đổi ngành công nghiệp âm nhạc và di động.  

Jobs không phải một kỹ sư phần cứng hay một lập trình viên phần mềm. Ông cũng không bao giờ nhận 
mình là một nhà quản lý. Ông tự coi mình là một nhà lãnh đạo công nghệ, biết chọn những người tài nhất 
có thể, khuyến khích và tạo cảm hứng để họ làm ra những sản phẩm đột phá thế giới.  

Đó chính là phong cách mà Jobs thể hiện bao năm qua. Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty, các 
cộng sự của ông đã phải nhận những lời chỉ trích cay nghiệt, thậm chí có tính nhục mạ. Ông không khoan 
nhượng cho những sai lầm. Apple có những thiết bị lừng danh thế giới, nhưng không phải không có thất 
bại. Và khi đó, giông tố sẽ đổ ập xuống đầu nhóm phát triển sản phẩm đó. Adam Lashinsky từng mô tả 
trong bài viết gây sốc đăng trên tạp chí Fortune (Mỹ) rằng Jobs dành nửa tiếng "xỉ vả" nhóm phát triển 
công cụ Mobile Me vì "các vị làm tổn hại thanh danh của Apple và nên tự căm ghét chính bản thân 
mình". Tuy vậy, ông đã tạo được sự trung thành khó tin trong đội ngũ nhân viên. 

 
Steve Jobs khắc nghiệt nhưng tạo được sự trung thành tuyệt đối với 

các công sự. Ảnh: BI. 

Lối quản lý khắc nghiệt của Jobs còn thể hiện qua bài phát biểu ngắn gọn với ban lãnh đạo (Lashinsky kể 
lại) rằng: "Tôi hỏi người lao công sao không đổ rác trong phòng tôi, người đó giải thích không có chìa 
khóa. Tôi chấp nhận. Họ được quyền thanh minh vì sao và tại ai mà họ không hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Tóm lại, một công nhân vệ sinh được phép bào chữa cho sai lầm của mình, còn người lãnh đạo thì 
không. Ở đâu đó giữa vị trí của người quét rác và một CEO là lằn ranh ngăn cách về quyền được bào 
chữa sai lầm hay không. Nếu muốn ngồi vào ghế Phó chủ tịch, các vị phải vượt qua lằn ranh đó". Đến 
nay, chưa phó chủ tịch nào của Apple mắc sai lầm nghiêm trọng đến mức phải bị sa thải.  

Năm 2011, lần đầu tiên Jobs đồng ý tham gia viết tiểu sử về mình. Cuốn sách của tác giả Walter Isaacson 
sẽ tập hợp hơn 40 cuộc phỏng vấn về sự nghiệp và đời tư với Jobs trong 2 năm qua, cũng như nhận xét, 
đánh giá của hơn 100 thành viên trong gia đình, bạn bè, đối thủ, đối tác... Sách sẽ lên kệ vào 21/11/2011, 
ngay trước Lễ Tạ Ơn. 

Còn Abdulfattah Jandali, cha đẻ của Jobs và hiện 80 tuổi, từng hy vọng một ngày nào đó con trai sẽ gọi 
cho ông và cả hai cùng thư thái uống cafe trước khi quá muộn. Đến hôm nay khi Steve Jobs vĩnh viễn ra 
đi, họ vẫn chưa thể gặp lại nhau. 

Nguyễn Hùng - Châu An 
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Đám tang Steve Jobs  
có thể đã diễn ra trong bí mật 

Báo Wall Street Journal cho hay lễ tưởng niệm nhà đồng sáng lập 
Apple đã diễn ra vào 7/10, đúng ngày người dùng có thể đặt mua 
điện thoại iPhone 4S. 
>Những ngày cuối của Steve Jobs  

Tờ báo này được nguồn tin thân cận với gia đình Steve Jobs khẳng định đám tang được thực hiện đơn 
giản và riêng tư chỉ 2 ngày sau khi Jobs qua đời nhưng không tiết lộ địa điểm với lý do muốn tôn trọng 
gia đình ông. Còn Sandra Brown, phát ngôn viên sở cảnh sát Palo Alto, tin rằng đám tang được tổ chức 
bên ngoài thành phố này (dù nhà Jobs ở đây) vì muốn tránh sự tò mò. 

Trong thư gửi nhân viên ngày 5/10, CEO Apple Tim Cook nói rằng "công ty sắp tiến hành lễ tưởng niệm 
về cuộc đời khó tin của Steve Jobs" dành cho nhân viên.  

 
Người hâm mộ xếp nến hình quả táo khuyết. Ảnh: CNN. 

Thay vì tổ chức công khai, Apple cung cấp e-mail rememberingsteve@apple.com để những người yêu 
quý Jobs có thể chia sẻ cảm nhận, kỷ niệm và tấm lòng đối với một biểu tượng lớn trong thế giới công 
nghệ.  

Hãng này cũng nói chưa biết khi nào và cũng chưa quyết định có thực hiện một buổi tưởng nhớ Steve 
Jobs dành cho công chúng hay không. Nhưng bên ngoài trụ sở chính, tại các gian hàng Apple Store và 
trên Internet, nhân viên Apple và người hâm mộ đã có nhiều cách riêng để thể hiện sự tiếc thương. Trên 
tiểu blog Twitter đã có tới 2,5 triệu thông điệp (tweet) về Jobs chỉ trong vòng 12 tiếng. 

Trên mạng, một nhóm fan Apple đang vận động lấy ngày 14/10, ngày iPhone 4S được xuất xưởng là 
"Ngày Steve Jobs". Như một sự vô tình, tên gọi iPhone 4S được nhiều người đọc là iPhone For Steve 
(iPhone dành tặng Steve) còn IP4S là I Pray For Steve (Tôi cầu nguyện cho Steve). 
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Một cách bày tỏ sự yêu mến Steve Jobs của một thành viên Facebook. 

Trang Electronista đưa tin Sony Pictures đang thương lượng mua bản quyền cuốn tiểu sử Steve Jobs của 
Walter Isaacson với giá khoảng từ 1 triệu đến 3 triệu USD để chuyển thể thành phim.  

Trong khi đó, một số kẻ lừa đảo lại đang lợi dụng cái chết của Steve Jobs để trục lợi. Chưa có hình ảnh 
chính thức nào về đám tang của ông được công bố nhưng một số kẻ đã phát tán đường link chứa mã độc 
hại dưới các tiêu đề: "Ảnh quan tài Steve Jobs", "Video độc quyền về đám tang", "Giành 1 trong số 15 
MacBook Pro trong chương trình tưởng nhớ Steve Jobs", thậm chí dụ người sử dụng "mua hàng để tưởng 
nhớ Jobs". 

Châu An 

 
  

  

 

Steve Jobs là một Phật tử 
Thành phố Madison, bang Wisconsin, 6-10-2011 / Tin Cơ đốc giáo - Bản tin sau đây do ông Steve 
McConkey, Chủ tịch cơ sở ChristianInvestigator cung cấp. 
 
Theo mọi chỉ dấu cho biết thì Steve Jobs là một Phật tử. Cậu sinh viên bỏ đại học dang dỡ nầy đã cùng 
với người bạn Steve Wozniak sáng lập ra công ty Apple Computer vào cuối thập niên 1970’. Và vào năm 
1980, ông trở thành nhà triệu phú. 
 
Steve Jobs ra đời tại thành phố San Francisco, bang California. Những nhạc sĩ mà ông thích nhất là ban 
nhạc The Beatles và Bob Dylan. Phong trào văn hóa cấp tiến nỗi loạn của San Francisco đã ảnh hưởng 
nhiều trên tâm hồn của ông. Ông đã từng thử qua những loại ma túy siêu thực. 
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Tên “Apple” được gợi hứng từ công ty “Apple Corps” của ban nhạc Beatles. Và cũng như những nhạc sĩ 
nầy, ông Steve Jobs đã từng đi Ấn Độ để tìm chân lý tâm linh. Cuối cùng, ông đã cải đạo theo Phật giáo. 
Vị sư Phật giáo Kobun Chino đã làm chủ lễ đám cưới [cô Laurene Powell] cho ông vào năm 1991. 
 
Tạp chí Forbes Magazine cũng đã xuất bản một sách hình về ông Steve Jobs. Nội dung sách tập trung vào 
những chuyến du hành của ông tại Nhật Bản. Cuốn sách tái dựng quan hệ của ông với người đở đầu tinh 
thần là đại sư Kobun Chino Otogawa, một tăng sĩ Phật giáo. 
 
Cuốn sách được xây dựng chung quanh những năm 1980’, và sẽ đươc phát hành bằng phiên bản điện tử 
vào mùa Thu năm nay. Nhiệm vụ của ông Steve Jobs trong những chuyến đi đó là để học hỏi thêm về 
Phật giáo. 
 
Ông Steve McConky của cơ sở ChristianInvestigator cho rằng “Ông Steve Jobs là Einstein của thời đại 
chúng ta với những tiến bộ công nghệ xây đắp nên những gì chúng ta làm. Vì những niềm tin Phật pháp 
của ông ta, nên chúng ta sẽ quan tâm đến quan điểm của ông về thế giới” 
 
Đức Phật là một vị hoàng tử tại Ấn Độ và Ngài đã sang lập nên Phật giáo. Phật tử không tin vào một đấng 
Thượng đế Siêu việt. Bảy phần trăm dân số thế giới là Phật tử. 
 
Phật tử tin rằng đau khổ là do dục vọng gây ra. Để hết khổ, Phật tử tin rằng họ phải suy nghĩ đúng (chánh 
tư duy) và làm đúng (chánh mạng). Họ tin theo “Tứ Diệu Đế” và “Bát Chánh đạo”. Nhiều Phật tử tin vào 
hiện tượng tái sinh. Và khi một người đạt được giác ngộ thì người đó sẽ thoát được chu kỳ tái sinh.  
 
Dịch từ: http://www.christiannewswire.com/news/9576917961.html 

 
 
 

CUỘC ĐỜI STEVE JOBS QUA ẢNH 
 

Người đời sẽ mãi nhớ đến Steve Jobs, với những sản phẩm “thần kỳ” mà ông mang lại 
như iPhone, iPod hay MacBook Air. 

 

Ngôi nhà nơi Steve Jobs đã sống thời thơ ấu. Ông sinh ngày 24/2/1955 tại 
San Francisco, là con nuôi của ông Paul và bà Clara Jobs. Nơi ông lớn lên 
sau này trở thành một trong những địa danh nổi tiếng nhất thế giới - thung 
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lũng Silicon. 

 

Gặp gỡ Steve Wozniak khi còn đang học Trung học. Cả hai chàng Steve 
đều có niềm đam mê cháy bỏng với máy tính. Sau đó, Jobs vào đại học 
Reed và bị đuổi học ngay sau kỳ học đầu tiên và quyết tâm sang Ấn Độ "tu 
nghiệp"... 

 

...và trở về với phong cách của một tài tử điện ảnh. 
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Để thành lập ra Apple, hai chàng Steve đã phải bán đi toàn bộ những tài 
sản quý giá nhất của mình. Jobs bán đi chiếc Volkswagen, còn Wozniak 
bán đi chiếc máy tính bỏ túi HP để mang về 1.300 USD làm vốn "khởi 
nghiệp". 

 

"Think" là slogan của Apple những ngày đầu tiên. Sau đó, khẩu hiệu này 
được đổi thành "Think different". Cho đến nay, slogan này vẫn là kim chỉ 
nam cho những thành công của Apple. 
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Năm 1984, Steve Jobs giới thiệu chiếc máy Mac đầu tiên. Đây cũng là 
chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới sử dụng giao diện đồ họa. 

 

Năm 1985, sau khi bị đẩy khỏi Apple, Jobs sáng lập ra công ty có tên 
NeXT. Các sản phẩm của NeXt không có gì đặc biệt về phần cứng, nhưng 
phần mềm của chúng chính là tiền thân của MacOS và iOS hiện đang 
được sử dụng trên máy Mac và iPhone hay iPad hiện tại. 
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Năm 1991, Jobs và Laurene Powell cưới nhau tại khách sạn Ahwahnee 
thuộc Công viên Quốc gia Yosemite, dưới sự chứng giám của một vị 
Thiền sư. Họ có 3 người con là Reed Paul, Erin Sienna và Eve. 

 

Ít ai biết được rằng, khối tài sản khổng lồ trị giá 7 tỉ USD của Jobs hiện tại 
phần lớn đến từ phim hoạt hình. Năm 1986, Jobs mua lại xưởng sản xuất 
phim hoạt hình Pixar. Năm 1995, bộ phim hoạt hình "Toy Story" trở thành 
phim bom tấn, mang lại doanh thu 191 triệu USD tại Mỹ và Canada. 
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Năm 1998, sau khi Apple mua lại NeXT, Steve Jobs trở lại cương vị điều 
hành Apple và cho ra đời máy tính iMac. Ông nói vui rằng: "Có vẻ như nó 
đến từ một hành tinh khác, và tất nhiên đó là một hành tinh tuyệt vời". 

iPod ra đời năm 2001 làm thay đổi toàn bộ thị trường thiết bị nghe nhạc.  
Và cũng từ đó, vị thế của Apple bước lên một tầm cao mới. 
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Tháng 6/2007, sản phẩm vĩ đại nhất đưa thương hiệu Apple lên một tầm 
cao mới là iPhone ra đời, và lập tức gây sốt, khi 6 triệu chiếc được mua 
hết veo chỉ sau một thời gian ngắn. 

 

 Năm 2009, Jobs trải qua một cuộc phẫu thuật ghép gan. Bộ dạng tiều tụy 
của ông sau đó đã làm nhiều người yêu mến cảm thấy lo ngại về tình hình 
sức khỏe của ông. 
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Năm 2010, Steve Jobs tiếp tục đăng đàn giới thiệu một sản phẩm "bom 
tấn" khác là iPad. Hiện iPad vẫn chiếm thế thượng phong, so với hàng tá 
những máy tính bảng Android trên thị trường. 

 

Một trong những hoạt động cuối cùng của Steve Jobs dưới cương vị điều 
hành Apple là giới thiệu trụ sở hình đĩa bay đẹp như mơ của hãng này. 
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Cách đây gần 2 tháng, ông giao lại quyền điều hành Apple cho Tim Cook, 
và hôm qua (5/10/2011), chỉ một ngày sau khi Apple ra mắt thế hệ iPhone 

thứ 5 mang tên iPhone 4S, Steve Jobs đã mãi mãi ra đi. 
 
 
 
ÔTÔ - XE MÁY 
Thứ năm, 6/10/2011, 18:42 GMT+7 

        E-mail     Bản In  

Bí ẩn về xe không biển số của Steve Jobs 

Chiếc Mercedes SL55 AMG của cựu giám đốc điều hành Apple 
không có biển số. Có người cho rằng do liên quan tới một số 
chuyển nhượng riêng tư, có người lại bảo do biển số bị lấy trộm 
cứ mỗi khi Jobs treo nó lên. 

Tuy nhiên, theo tờ Wired, sự thật chẳng mấy huyền bí như nhiều người nghĩ. Chỗ gắn biển số của SL55 
AMG chỉ là một tấm biển trắng với mã vạch rất nhỏ nằm chính giữa xuất phát từ một lý do khá dễ hiểu. 
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Mercedes SL55 AMG của Steve Jobs. Cựu CEO của Apple mất ngày 5/10. 
Ảnh: Flickr. 

Đầu tiên phải xét đến thực tế. Tại bang California, nơi Steve Jobs sinh ra, làm việc và qua đời, cho phép 
lái xe không có biển số trong vòng 90 ngày. Trước hết, các đại lý xe thường có 30 ngày để nộp các loại 
hồ sơ đăng ký cần thiết lên cơ quan quản lý phương tiện giao thông (DMV) mỗi khi có ai mua xe mới 
hoặc xe đã qua sử dụng. Sau đó, những chiếc biển số có thể mất từ 4 đến 6 tuần để đến được với chủ xe. 
Trong suốt thời gian đó, chủ xe phải treo hoặc gắn một biển đăng ký tạm thời phía cửa sổ bên người lái. 

Nếu có biển số mà không gắn vào xe, mức phạt có thể lên tới 65 USD. 

Các biên bản giao thông tại Santa Clara (nơi Jobs sống) và một số địa điểm khác cho thấy cựu CEO của 
Apple đã nhiều lần thoát khỏi bị phạt trong vòng 4 năm qua. Thực tế, Jobs chỉ phải nhận 2 trát đòi hầu 
hòa từ năm 2006, và cả hai đều do lỗi lái xe quá tốc độ ở Santa Clara. 

Dường như vấn đề lớn hơn với Jobs lại là chuyện đỗ xe. Một sĩ quan cảnh sát cho biết từng vài lần được 
gọi tới bãi đỗ xe của trụ sở Cupertino do một số nhân viên phàn nàn về một chiếc Mercedes đỗ trong khu 
vực dành cho người khuyết tật.  

 
Mercedes SL55 AMG của CEO Apple ở nơi đỗ xe dành cho người khuyết 
tật. Ảnh: Cultofmac. 

Trở lại với nhân vật chính. Chiếc SL55 AMG được Jobs mua vào cuối năm 2006 và đến đầu tháng 10 
năm nay, đồng hồ công-tơ-mét đo được quãng đường khoảng 33.800 km. Điều đó có nghĩa cựu CEO của 
Apple trung bình mỗi năm đi khoảng 8.800 km. Trong khi đó, con số này với phần lớn người Mỹ là 
19.300 km. Jobs không đi nhiều lắm, ít nhất là với SL55.  

Quãng đường từ nhà ông ở Palo Alto tới Cupertino dài khoảng 35 km. Tính theo mức mỗi tuần ông tới 
văn phòng 3 hoặc 4 lần, thì mỗi năm quãng đường là 5.600 km hoặc có thể nhiều hơn. Quãng đường còn 
lại là từ văn phòng Apple tới một văn phòng khác ở Pixar, với chiều dài khoảng 80 km. Quãng đường 
trung bình mỗi năm mà Jobs phải đi lại giữa hai văn phòng khoảng 3.200 km. 

Đi lại thường xuyên giữa 3 địa điểm, nhưng Jobs không gắn biển số cho SL55 AMG. Theo một cựu nhân 
viên an ninh của Apple, cựu giám đốc điều hành Apple muốn đề phòng các trường hợp lợi dụng không 
hay. 
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Mỹ Anh 

VI TÍNH 
Thứ năm, 6/10/2011, 11:50 GMT+7 

        E-mail     Bản In  

Nến và iPad tưởng nhớ Steve Jobs ngoài trụ sở 
Apple 

Hoa, nến và và hình ảnh Steve Jobs trên iPhone, iPad được người 
hâm mộ đặt bên ngoài trụ sở Apple, tại các cửa hàng Apple Store 
và trên con đường vào nhà ông. 
>Huyền thoại Steve Jobs qua đời ở tuổi 56 / Cộng đồng iFan sững 
sờ trước tin Steve Jobs ra đi / Video tưởng niệm Steve Jobs  

Video thế giới tưởng nhớ Steve 
Jobs 

 
Hình ảnh Steve Jobs trên máy iPad được đặt cạnh quả táo và iPod trên 
một băng ghế bên ngoài trụ sở Apple ở Cupertino, California (Mỹ) 
sáng nay. Ảnh: Bloomberg. 
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Nến và iPhone với bức ảnh quen thuộc của huyền thoại công nghệ 
vừa qua đời bên ngoài cửa hàng Apple Store ở phố West 66th, New 
York (Mỹ). Ảnh: AP. 

 
Hình ảnh cựu CEO Apple được chiếu trên màn hình lớn tại Apple 
Store ở Santa Monica, California (Mỹ). Ảnh: AP. 
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Một người hâm mộ, Surina Shukri, xếp nến ở ngoài trụ sở Apple. 

Ảnh: AP. 

 
Màn hình iMac ở Apple Store tại Glendale, California (Mỹ) mở sẵn 
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trang Apple.com với tin buồn về Jobs. Ảnh: Yahoo News. 

 
Lời nhắn gửi Steve Jobs được người hâm mộ viết gần ngôi nhà của 
ông ở Palo Alto, California (Mỹ). Ảnh: Yahoo News. 
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Hoa và ảnh Jobs tại cửa hàng Apple ở Boston, Massachusetts. Ảnh: 
AP. 

 
Một người thổi kèn clarinet trước cửa hàng Apple ở New York. Ảnh: 
Yahoo News. 

 
Đôi bạn trẻ đứng lặng khi nghe tin về Steve Jobs. Ảnh: CBS. 

 
"Cả thế giới sẽ nhớ tinh thần của ngài". Ảnh: CBS. 
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Cô gái Molly viết lời cảm ơn. Ảnh: AP. 

 
Người lao công dọn dẹp bên máy MacBook hiển thị ảnh Jobs. Ảnh: 
AP. 

Châu An 

 

Nến và iPad tưởng nhớ Steve Jobs ngoài trụ sở 
Apple 

Hoa, nến và và hình ảnh Steve Jobs trên iPhone, iPad được người 
hâm mộ đặt bên ngoài trụ sở Apple, tại các cửa hàng Apple Store 
và trên con đường vào nhà ông. 
>Huyền thoại Steve Jobs qua đời ở tuổi 56 / Cộng đồng iFan sững 
sờ trước tin Steve Jobs ra đi / Video tưởng niệm Steve Jobs  
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Video thế giới tưởng nhớ Steve 
Jobs 

 
Hình ảnh Steve Jobs trên máy iPad được đặt cạnh quả táo và iPod trên 
một băng ghế bên ngoài trụ sở Apple ở Cupertino, California (Mỹ) 
sáng nay. Ảnh: Bloomberg. 

 
Nến và iPhone với bức ảnh quen thuộc của huyền thoại công nghệ 
vừa qua đời bên ngoài cửa hàng Apple Store ở phố West 66th, New 
York (Mỹ). Ảnh: AP. 
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Hình ảnh cựu CEO Apple được chiếu trên màn hình lớn tại Apple 
Store ở Santa Monica, California (Mỹ). Ảnh: AP. 

 
Một người hâm mộ, Surina Shukri, xếp nến ở ngoài trụ sở Apple. 
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Ảnh: AP. 

 
Màn hình iMac ở Apple Store tại Glendale, California (Mỹ) mở sẵn 
trang Apple.com với tin buồn về Jobs. Ảnh: Yahoo News. 

 
Lời nhắn gửi Steve Jobs được người hâm mộ viết gần ngôi nhà của 
ông ở Palo Alto, California (Mỹ). Ảnh: Yahoo News. 
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Hoa và ảnh Jobs tại cửa hàng Apple ở Boston, Massachusetts. Ảnh: 

AP. 

 
Một người thổi kèn clarinet trước cửa hàng Apple ở New York. Ảnh: 
Yahoo News. 

 
Đôi bạn trẻ đứng lặng khi nghe tin về Steve Jobs. Ảnh: CBS. 
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"Cả thế giới sẽ nhớ tinh thần của ngài". Ảnh: CBS. 

 
Cô gái Molly viết lời cảm ơn. Ảnh: AP. 

 
Người lao công dọn dẹp bên máy MacBook hiển thị ảnh Jobs. Ảnh: 
AP. 
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Châu An 

KINH DOANH 
> DOANH NHÂN 
Thứ năm, 6/10/2011, 17:56 GMT+7 

        E-mail     Bản In  

'Sẽ rất lâu thế giới mới lại có một người như 
Steve Jobs' 

Steve Jobs chưa tới Việt Nam và hầu như chưa trò chuyện với giới 
doanh nhân Việt, nhưng dấu ấn của ông vẫn rất khó phai, nhất là 
với những người làm công nghệ trong nước. 
>Những khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời Steve Jobs 

 
Cái tên Steve Jobs trở thành huyền thoại trong giới công nghệ. 

VnExpress xin ghi lại cảm tưởng của lãnh đạo một số doanh nghiệp Việt Nam khi Steve Jobs ra đi: 

Phó chủ tịch HĐQT FPT - ông Hoàng Minh Châu: "Chưa từng gặp ông Steve Jobs, nhưng tôi cảm 
nhận sự ra đi của ông là một tổn thất vô cùng to lớn của ngành công nghệ thông tin, viễn thông trên toàn 
thế giới nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực chủ đạo nhất là những công nghệ tiên phong. Cá nhân tôi 
cho rằng phải rất lâu nữa thế giới mới có được một người như ông Steve Jobs. 

Khi còn sống, ông Steve Jobs là một nhà sáng tạo năng động nhất và ông luôn luôn đứng ở mũi nhọn, ở 
đỉnh cao của công nghệ thông tin. Ông tạo ra sự khâm phục đến ngạc nhiên rằng tại sao Apple dưới sự 
lãnh đạo của ông có thể đứng ở vị trí đỉnh cao, vị trí mũi nhọn trong lĩnh vực công nghệ trong một thời 
gian liên tục 30 năm. Để đạt được thành tự như thế không ai khác trên thế giới ngoài ông Steve Jobs mới 
làm được. Ông quả là người rất đặc biệt và sự ra đi của ông là sự tổn thất không thể bù đắp nổi đối với 
Apple. 
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Ở FPT, chúng tôi có thể học hỏi được từ tấm gương của ông về tình yêu và niềm đam mê công nghệ 
mãnh liệt và lâu dài. Thành công của ông cho phép chúng tôi tin rằng bằng công nghệ, bằng đam mê, lao 
động sáng tạo, FPT có thể đạt được những thành công vững chắc và to lớn trong tương lai. 

Trong vòng 30 năm qua có 2 nhân vật xuất chúng được mọi người nhắc đến và thường đưa ra so sánh là 
ông Bill Gates và ông Steve Jobs. Họ cùng lứa tuổi, cùng xuất hiện và là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời 
công nghệ thông tin. Nếu như ông Bill Gates thành công hơn trong lĩnh vực thương mại thì ông Steve 
Jobs luôn đứng ở đỉnh cao công nghệ. 20 năm đầu Microsoft tỏ ra vượt trội nhưng những năm tiếp theo 
Microsoft đã chững lại và có phần đi xuống. Trong khi Apple dưới sự lãnh đạo của ông Steve Jobs vẫn đi 
lên một cách vững chắc. 

Ông Steve Jobs không phải là dân lập trình, dân máy tính cũng không phải dân công nghệ nhưng ông có 
niềm đam mê công nghệ hơn tất cả những người khác. Và với niềm đam mê và tài năng xuất chúng như 
vậy, ông đã trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới". 

Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC - Nguyễn Trung Chính: "Steve Jobs có ảnh hưởng rất lớn 
tới quan điểm điều hành, quản trị doanh nghiệp của chúng tôi. Đó là bài học về sự sáng tạo, triết lý kinh 
doanh và những thành công mà ông đã giúp Apple đạt được trong một thời gian rất dài. Steve Jobs là 
người có tư tưởng sáng tạo, sáng tạo đến mức độ thay đổi cả xu hướng công nghệ của thế giới. Vì vậy, sự 
mất đi bộ óc sáng tạo ấy là sự tiếc nuối đối với bất cứ ai biết đến và sử dụng sản phẩm của ông. 

Bản thân tôi và các thành viên trong gia đình đều sử dụng sản phẩm của Apple và đều cảm nhận sự hoàn 
hảo của những sản phẩm này".  

Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó giám đốc Viettel Telecom: "Tôi và nhiều người đều cảm thấy nuối tiếc 
trước sự ra đi của Steve Jobs. Đây là con người sáng tạo và có rất nhiều ý tưởng lay động hàng triệu trái 
tim những người yêu công nghệ trên toàn thế giới. 

Sự ra đi của ông thể hiện một điều rằng cuộc sống rất khắc nghiệt mà mỗi chúng ta buộc phải chấp nhận. 
Chấp nhận rằng: Người giỏi họ sẽ không ở mãi mà một ngày nào đó họ sẽ ra đi.  

Tôi chưa có cơ hội gặp trực tiếp Steve Jobs nhưng khi đến Apple và làm việc tại trụ sở của họ, tôi cảm 
nhận Steve Jobs có mặt ở khắp nơi. Sự hiện hữu của ông xuyên suốt trong các triết lý kinh doanh và các 
hoạt động của tập đoàn này. Steve Jobs là thần tượng của giới công nghệ và cũng là cơn ác mộng của 
những ai cạnh tranh với ông. 

Ông Hồ Minh Đức - Phó tổng giám đốc Naiscorp (Socbay) cho rằng: "Không phải ngẫu nhiên mà thế 
giới dành cho ông những cụm từ ngữ đặc sắc như “huyền thoại”, “kiến trúc sư tài ba”. Cũng không phải 
ngẫu nhiên mà Apple đã trở thành một biểu tượng của ngành công nghệ và niềm đam mê với hàng tỷ 
người dân trên toàn thế giới. Sự ra đi của ông đối với tôi đầu tiên là sự hụt hẫng. 

Là một doanh nghiệp cũng hoạt động trong lĩnh vực CNTT, tôi thực sự ngưỡng mộ tài năng của Steve 
Jobs, không phải là giá trị tiền mà ông tạo ra cho Apple ngày càng tăng, mà là sự ngưỡng mộ của một 
CEO giản dị, có tài năng và lòng đam mê sản phẩm vô bờ bến. Ngưỡng mộ vì một CEO luôn đặt tâm 
huyết và sự sáng tạo của mình để tạo ra cho cộng đồng những sản phẩm tốt nhất. 

Một trong những nguyên tắc làm nên Steve Jobs là “Hãy tạo ra những trải nghiệm khác biệt điên rồ”. 
Những điều này đã làm cho các sản phẩm của Apple không giống bất kỳ một sản phẩm nào khác và cũng 
chính vì nó đã tạo ra cho tôi những trải nghiệm thú vị. 

Hi vọng sự ra đi của ông không làm mất đi linh hồn của Apple, nhưng thực sự với tôi điều đó thật khó có 
thể. Linh hồn của Steve Jobs đã gắn chặt với các sản phẩm mà ông tạo ra. Và tôi thật sự lo lắng cho 
Apple, liệu chúng ta có thể có những sản phẩm tốt hơn và mang đậm phong cách của Apple như trước 
đây hay không?"  
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Ông Trần Quang Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường: "Thực ra những người yêu công 
nghệ đều đã biết Steve Jobs sẽ phải chia tay chúng ta một ngày không xa, nhưng cái tin chính thức thông 
báo ông ấy đã ra đi làm mọi người trong công ty tôi tiếc nuối. Steve Jobs là lãnh đạo duy nhất mà người 
ta hay gắn tên tuổi cá nhân CEO với các sản phẩm của hãng. 

Cá nhân tôi thầm cảm ơn ông cũng như Apple đã mang đến cho người yêu công nghệ những sản phẩm 
với trải nghiệm tuyệt vời, cho những người kinh doanh có cơ hội kinh doanh một dòng sản phẩm hấp dẫn 
nhất, sôi động nhất, được mong chờ nhất. Từ khi có Apple iPhone, cách dùng điện thoại khác đi, ngay cả 
các bán hàng của chúng tôi cũng khác trước, nhiều điều mới mẻ và tích cực hơn. Vĩnh biệt SJ!" 

Hồng Anh  

KINH DOANH 
> DOANH NHÂN 
Thứ sáu, 9/9/2011, 09:43 GMT+7 

        E-mail     Bản In  

Liều như Steve Jobs mới có thể thành công 

Tình hình kinh tế u ám khiến nhiều CEO tê liệt và hoảng sợ. 
Nhưng đối với những người như Steve Jobs hay Warren Buffett, 
liều lĩnh, mạo hiểm là yếu tố quan trọng để đạt được thành công. 

 
Steve Jobs là một ví dụ điển hình cho việc thành công nhờ mạo hiểm. 

Steve Jobs là một nhà lãnh đạo cực kỳ dũng cảm. Hết lần này đến lần khác, CEO của Apple đưa ra sản 
phẩm mới, dịch vụ mới và cả những mô hình kinh doanh chưa từng bao giờ tồn tại. Ông coi thường 
những cuộc thử nghiệm trên thị trường. Vì vậy, những sản phẩm của Apple hoàn toàn được giữ bí mật. 
Jobs cũng không thể chắc chắn được là mình sẽ thành công, nhưng ông vẫn liều lĩnh, dù biết rằng nếu thất 
bại, Apple sẽ phải chịu những khoản lỗ khổng lồ và bản thân ông cũng sẽ trở thành trò cười cho mọi 
người. 

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, các sản phẩm của Apple là những thiết bị xuất sắc nhất và Jobs chính 
là người tạo ra của cải vĩ đại nhất. Điều đó sẽ không thể xảy ra nếu Jobs không dám mạo hiểm. 
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Chủ đề này đang trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết khi nền kinh tế đang ngày càng hỗn loạn. Nhiều CEO 
cảm thấy sợ hãi vì họ liên tục phải chứng kiến những việc mà họ cho là không thể xảy ra. Việc Mỹ bị hạ 
bậc tín nhiệm là một ví dụ. Và sự thiếu an toàn trong mọi hành động cũng làm họ không dám nhúc nhích, 
làm việc gì cũng cảm thấy e sợ.  

Thế nhưng không phải ngẫu nhiên mà tháng sau người ta sẽ cho xuất bản cuốn: “Liều lĩnh: Biến nghi ngờ 
và sợ hãi thành nhiên liệu cho sự phát tài”. Một nhà tư vấn có tên Bill Treasurer đã dùng những kinh 
nghiệm thực tiễn của mình để dạy cho các doanh nhân lòng can đảm. Vì trước đó, anh đã từng kiếm sống 
bằng nghề thợ lặn. Năm ngoái, Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ cũng tổ chức hẳn một diễn đàn về sự can đảm. 
Các bài báo và blog về vấn đề này cũng càng ngày càng được chú ý. 

Chẳng có gì đảm bảo là tình hình kinh tế sẽ bớt rối ren, vì thế, các nhà quản lý càng cần phải trở nên can 
đảm hơn, cụ thể là qua những việc làm sau: 

1. Duy trì các chi phí cần thiết 

Khi có biến động xảy ra, cách phổ biến nhất mà các CEO hay áp dụng chính là giảm chi phí càng nhiều 
càng tốt. Tuy nhiên, vấn đề là những chi phí đó lại là các khoản đầu tư sẽ sinh lời trong tương lai như 
R&D, marketing hay mở rộng cơ sở sản xuất. Cắt giảm chúng sẽ đem lại nhiều lợi nhuận trong năm nay, 
nhưng sẽ giảm lợi nhuận trong tương lai. 

Những CEO nhút nhát thường phàn nàn rằng họ buộc phải làm thế vì các nhà đầu tư có tầm nhìn ngắn 
hạn. Nhưng một cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi ông Baruch Lev của Đại học New York lại cho thấy 
sự thực không phải như vậy. Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là những chi phí sinh 
lời, và đâu thì không.  

Các CEO dũng cảm sẽ vẫn kiên trì với các khoản đầu tư sinh lời kể cả trong lúc kinh tế yếu kém. Công ty 
DuPont vẫn tích cực đổ tiền vào R&D trong giai đoạn đại suy thoái. Sáng tạo ra nylon, neoprene và nhiều 
sản phẩm khác giúp họ kiếm được hàng tỉ USD trong suốt hàng chục năm về sau. Khoản đầu tư gần đây 
nhất của Warren Buffett vào Bank of America chính là một ví dụ điển hình cho sự mạo hiểm. Đặt 5 tỉ 
USD vốn của Berkshire Hathaway vào loại cổ phiếu bị mọi người ghét bỏ trong thời kỳ suy thoái là việc 
làm cần rất nhiều sự liều lĩnh. Và đó chính là cái làm ông trở nên giàu có. 

2. Không nên sa thải hàng loạt 

Việc này có vẻ như không thể tránh khỏi trong tình hình kinh tế hỗn loạn. Sa thải hàng loạt diễn ra khắp 
mọi nơi trong lần suy thoái gần đây nhất, và giờ đây nó lại đang thịnh hành trở lại. HSBC chuẩn bị sa thải 
30.000 nhân viên, Bank of America cắt giảm từ 3.500 đến 10.000 người, UBS thì dự định cho 3.500 nhân 
viên nghỉ việc và 2.350 người cũng sắp sửa phải chia tay ABN Ambro.  

Đôi lúc sa thải là cần thiết, tuy nhiên, các CEO dũng cảm sẽ biết rằng chi phí về lâu dài cho việc này, đặc 
biệt là những khoản ưu đãi trong dài hạn cho việc giữ chân nhân viên qua thời kỳ khó khăn sẽ vượt xa bất 
kỳ khoản tiết kiệm nào có được từ việc sa thải ngày hôm nay. 

Một lần nữa, các CEO lại biện bạch rằng phố Wall buộc họ phải làm vậy, và điều đó hoàn toàn sai. Các 
nhà đầu tư sẽ hài lòng với việc sa thải bớt nhân viên nếu họ vừa mua lại một công ty khác. Nhưng nếu 
mục đích của công ty đó chỉ là để cắt giảm chi phí, thì dĩ nhiên họ sẽ bị cho là đang gặp rắc rối, và cổ 
phiếu của họ sẽ bị giảm giá không thương tiếc. 

3. Làm những việc lớn lao 

Các nhà lãnh đạo nhút nhát thường không dám làm gì trong thời kỳ suy thoái. Họ lo lắng rằng mỗi bước 
đi của mình đều là mạo hiểm. Vì vậy, họ chọn giải pháp đứng yên. Nhưng việc đó không hề an toàn chút 
nào. Trong lúc biến động, người thắng chỉ có thể là người dũng cảm, và kẻ bại trận lại thường là những kẻ 
chỉ biết lo lắng đề phòng. 
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Bạn hoàn toàn có thể tiếp tục đầu tư vào các dự án sinh lời, kể cả khi hiện tại đang chịu lỗ. Hoặc có khi 
chính thời kì khó khăn lại giúp bạn nhận ra rằng công ty đang chi tiêu quá bừa bãi và đây là cơ hội để bạn 
cải tổ lại toàn bộ công ty mình. Các nghiên cứu của McKinsey cho thấy trong những cuộc suy thoái trước, 
các công ty làm theo một trong hai cách trên đều là những công ty có kết quả tốt nhất. Và những công ty 
chỉ chăm chăm cắt giảm để sống sót qua ngày là những công ty tệ hại nhất. Bài học đặt ra là: Hãy quyết 
định xem doanh nghiệp bạn cần làm gì bây giờ và thu hết can đảm để làm những việc lớn lao đó. 

Aristotle đã gọi lòng dũng cảm là phẩm chất hàng đầu, còn Samuel Johnson thì gọi nó là điều vĩ đại nhất. 
Lý luận của họ đều giống nhau. Đó là dũng cảm làm cho người ta có được mọi đức tính khác. Dũng cảm 
nghĩa là dám chấp nhận rủi ro, và điều đó sẽ trở nên khó khăn hơn khi môi trường kinh doanh đang ngày 
càng khắc nghiệt. Đó cũng chính là thời khắc tạo nên kẻ thắng và người thua. 

Chấp nhận rủi ro dĩ nhiên là một việc đáng sợ. Nhưng nhìn vào Jobs, Buffett hay các CEO dũng cảm 
khác, bạn sẽ nhận ra rằng đó chính là cơ hội duy nhất của mình trong thời điểm hiện tại. 

Hà Thu (theo CNN) 

 

Steve Jobs đã lên kế hoạch cho sản phẩm Apple 
bốn năm tới 

Biết mình không còn sống được bao lâu, từ hơn một năm nay, 
Steve Jobs làm tất cả những gì có thể mà ông tin sẽ đảm bảo cho 
tương lai của công ty ông yêu quý. 

 
Steve Jobs mất ngày 5/10. Ảnh: AP. 

Theo trang Daily Mail, Jobs đã đấu tranh đến cùng để kế hoạch xây dựng đại bản doanh mới mang hình 
phi thuyền của Apple tại California (Mỹ) được phê chuẩn. Nó sẽ đủ lớn cho 12.000 nhân viên và nằm khá 
gần trụ sở cũ. Ông thậm chí còn dọa Hội đồng Cupertino rằng nếu họ không đồng ý xây dựng, Apple sẽ 
chuyển đi nơi khác và thành phố này sẽ mất đi công ty đóng thuế nhiều nhất. 
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Steve Jobs sẽ không thể chứng kiến lễ khánh thành trụ sở mới mà ông 
đã đấu tranh để Apple được phép xây dựng (như một món quà ông 
tặng cho nhân viên). Ảnh: Apple. 

Ông cũng duyệt lại lộ trình phát triển của dự án quan trọng của Apple là iCloud (cho phép người sử dụng 
lưu trữ nhạc, ảnh và các tài liệu khác từ xa) cũng như tham gia thiết kế và nâng cấp các phiên bản mới 
cho máy nghe nhạc iPod, máy tính bảng iPad, điện thoại iPhone và máy tính MacBook cho Apple trong 4 
năm tới.  

Steve Jobs chọn Tim Cook làm tân Tổng giám đốc Apple. Chưa ai biết liệu Apple có thay đổi dưới sự dẫn 
dắt của Cook hay không, nhưng ông đạt được vị trí ngày hôm nay là nhờ có nhiều điểm chung với nhà 
đồng sáng lập Apple: một người cầu toàn, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, chỉn chu, luôn chú ý đến từng tiểu 
tiết và tỏ thái độ cứng rắn, tự tin trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Tim Cook có cách cư xử mềm mại hơn 
Jobs (Steve Jobs sẵn sàng sa thải nhân viên ở bất cứ đâu, kể cả trong thang máy).  

 
Dấu ấn của Steve Jobs sẽ còn hiện diện trong sản phẩm Apple trong 
nhiều năm. Ảnh: Getty Images. 

Bên cạnh đó, Apple còn có bộ ba tài năng Jonathan Ives, bậc thầy về thiết kế sản phẩm, Phil Schiller, 
Giám đốc marketing và Scott Forstall, trưởng bộ phận phần mềm di động.  

Châu An 

Chân dung tân CEO Apple 

Tim Cook - Giám đốc tác nghiệp của Apple (COO) trong suốt 7 
năm qua sẽ sẽ đảm nhận vị trí CEO thay thế cho Steve Jobs mới 
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xin từ chức sáng nay.  
> Doanh nhân thế giới tiếc nuối Steve Jobs 

 

Trong thư xin từ chức của mình, Steve Jobs cũng đã chỉ định Tim Cook, người đã dẫn dắt công ty trong 
suốt những đợt nghỉ vì lý do sức khỏe của Steve, vào vị trí này. 

Thực tế Cook đã điều hành Apple suốt 7 năm qua. Ông phụ trách giám sát các hoạt động hằng ngày và 
nhiệm vụ này sẽ không thay đổi. 

Theo Fortune, Cook là một “con sâu việc", ông luôn làm việc với cường độ cao. Cook bắt đầu làm việc 
tại Apple từ năm 1998 trong vai trò phó giám đốc cao cấp phụ trách hoạt động toàn thế giới, sau đó ông 
được thăng chức lên vị trí giám đốc tác nghiệp vào năm 2004. Được coi như người phù hợp nhất để thay 
thế Jobs, Cook thực sự thấm nhuần sứ mệnh của Apple.  

“Chúng tôi tin sứ mệnh của mình là tạo ra những sản phẩm vĩ đại và điều đó sẽ không thay đổi. Chúng tôi 
luôn chú trọng vào sự đổi mới. Chúng tôi tin tưởng vào sự giản đơn. Thay vì thực hiện hàng ngàn dự án, 
chúng tôi chỉ chú trọng vào một số dự án thực sự quan trọng và có ý nghĩa", Cook nói trong một bài phát 
biểu.  

Trước khi về Apple, ông Cook đã ở cương vị điều hành tại Compaq và từng làm việc tại IBM suốt 12 
năm, khi đó ông điều hành bộ phận sản xuất và hoạt động mảng máy tính cá nhân của IBM. 

Người ta biết đến ông rất nhiều với việc đã tái cơ cấu thành công hoạt động sản xuất của Apple ở nước 
ngoài.  

Uy tín của ông Cook tăng đáng kể trong vài năm qua, ông hỗ trợ Steve Jobs đắc lực trong các buổi họp 
với cổ đông và làm chủ các cuộc bàn thảo về kết quả kinh doanh của công ty với giới chuyên gia phân 
tích. Gần đây, ông đóng vai trò quan trọng trong những đợt công bố sản phẩm mới. Tới đây, ông sẽ đại 
diện cho Apple công bố iPhone sử dụng mạng Verizon.  

Trong khi mức lương tượng trưng của Steve Jobs là 1 USD thì mức thưởng của Tim Cook lại lên đến 59 
triệu USD trong năm ngoái. 

Ông Art Levinson, Chủ tịch của Genentech, trong tuyên bố đại diện cho ban điều hành của Apple đã nói: 
“Ban điều hành hoàn toàn tin tưởng vào khả năng ông Cook sẽ trở thành người phù hợp nhất để đảm 
nhiệm chức vụ CEO.” 
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Tuyến Nguyễn tổng hợp 

VI TÍNH 
Thứ sáu, 9/9/2011, 09:36 GMT+7 

        E-mail     Bản In  

Tân CEO Apple và hành động đầu tiên khác 
Steve Jobs 

Khi được trao chức Tổng giám đốc Apple, nhiều người hy vọng 
Tim Cook sẽ không cố gây dựng hình ảnh giống Steve Jobs, và 
ông đã có việc làm đầu tiên khác với người tiền nhiệm: từ thiện. 
>Tân CEO Apple: 'Công ty sẽ vẫn như xưa' / Steve Jobs thoái vị 

Cook bắt đầu ghi dấu ấn qua e-mail ông gửi tới toàn bộ nhân viên Apple bị lộ ra ngoài (và được phát 
ngôn viên của Apple xác nhận): "Tôi rất vui mừng thông báo với các bạn rằng chúng ta sẽ khởi động 
chương trình quà tặng. Bắt đầu từ 15/9, khi các bạn trao tiền cho một tổ chức từ thiện, Apple sẽ tặng bạn 
một món quà tương xứng, lên đến 10.000 USD hàng năm. Chương trình này ban đầu dành cho nhân viên 
của Apple ở Mỹ trước khi mở rộng ra các chi nhánh trên toàn cầu".  

 
Tim Cook thường xuyên quyên tiền ủng hộ người nghèo. Ảnh: Time. 

Chưa rõ khối tài sản Cook sở hữu là bao nhiêu, nhưng từ trước ông đã nổi tiếng về việc rất chăm đi làm từ 
thiện, không giống với Steve Jobs. Câu chuyện thiện nguyện tại Apple thu hút sự chú ý của giới truyền 
thông sau khi tờ The New York Times (Mỹ) đăng bài viết có tiêu đề "Bí ẩn chuyện từ thiện của Jobs" ngay 
khi ông thoái vị cuối tháng 8.  

Như đã biết, Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, đã rút khỏi việc điều hành tập đoàn với mục đích cao cả 
là đầu tư khoản tiền khổng lồ và dành trọn thời gian cho Quỹ Bill & Melinda Gates nhằm nâng cao chất 
lượng cuộc sống và giáo dục ở các nước nghèo. Còn với Jobs, người ta không nghe ông tặng tiền ai dù sở 
hữu tài sản 8,3 tỷ USD.  

Cuối năm 2010, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và 16 tỷ phú khác đã cam kết sẽ hiến phần lớn tài 
sản của mình cho tổ chức Giving Pledge do hai đại gia Bill Gates và Warren Buffett sáng lập. Nhưng Jobs 
không có tên trong danh sách và một số người liên quan cho biết lý do là ông từ chối tham gia. Ông cũng 
không đứng ra kêu gọi xây dựng bất kỳ bệnh viện, cây cầu hay ngôi trường nào.  
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Hai người bạn thân của Jobs khẳng định rằng có lần Jobs nói muốn tập trung sức lực để mở rộng Apple 
hơn là đi làm tự thiện, nhất là từ khi ông đau ốm: "Jobs luôn toàn tâm toàn ý cho hai thứ: Apple và gia 
đình. Mọi chuyện khác đều khiến ông xao lãng". 

 
Một số người thân cận với Steve Jobs nói ông "nâng cao chất 
lượng cuộc sống" của hàng triệu người qua việc đổi mới công 
nghệ. Ảnh: Bloomberg. 

Tuy nhiên, nhiều người cũng tin Jobs đã âm thầm quyên góp cho các tổ chức giống như cái cách ông 
không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư. Ca sĩ Bono của nhóm U2 cũng đã phản ứng lại bài báo của The 
New York Times rằng Apple từng tham gia chiến dịch (Product)RED chống lại bệnh AIDS và Bono thấy 
"Quả táo" đóng góp "hàng chục triệu USD" từ nguồn thu bán iPod màu đỏ. Dù vậy, Jobs cũng là một 
trong số ít những tỷ phú ở Mỹ không được nhắc đến như một người hảo tâm trong việc làm từ thiện trước 
công chúng.  

Châu An 

 
Xem bài viết của Steve Jobs 

Sống như thế nào trước khi bạn chết  
(How to live before you die) at Stanford University 

Steven Jobs 
( người sáng lập ra hãng Apple Computer, Inc) 

 
http://www.quangduc.com/phatdan/2011/32steve.html 

 

 

Kinh Sách  
dành cho độc giả Ipad 
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