
Cú Judo tuyệt chiêu 

Con người ai cũng có ưu điểm và nhược điểm nhưng người biết biến 

nhược điểm của mình thành ưu điểm thì mới là người thành công, câu 

chuyện “Cú Judo tuyệt Chiêu” trên đã cho ta thấy điều đó qua hình 

ảnh cậu bé chỉ có một cánh tay phải. 

Chuyện kể về một cậu bé chỉ có một cánh tay phải, người thầy đã giúp 

cậu biến nhược điểm của cậu thành ưu điểm qua việc chỉ cho cậu đòn 

khóa tay mà nếu muốn giải được thì đối thủ phải giữ chặt cánh tay 

trái mà cậu lại không có, trong cuộc thi, cậu đã thành công lấy được 

giải nhất nhờ tuyệt chiêu chí mạng đó. 

Ưu điểm là lợi thế, thế mạnh của bản thân. Ưu điểm về bên ngoài là những việc mình có thể làm 

tốt mà người khác thì không thể như vốn từ phong phú, tự tin giao tiếp trước đám đông, nấu ăn 

ngon,… Ưu điểm về mặt thể hình là thân hình săn chắc, tay chân lành lặn,… Ưu điểm rất quan 

trọng trong cuộc sống, nó giúp ta dễ dàng có được công việc tốt, có kết quả tốt cho việc học. Trái 

lại nhược điểm là thứ làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hằng ngày. Ưu điểm không tự nhiên 

mà có cũng như nhược điểm không tự nhiên mất đi mà bản thân chúng ta phải biết cố gắng, kiên 

trì học tập những thói quen tốt và bỏ nhưng thói quen xấu để dần dần chúng ta có thể hoàn thiện 

bản thân mình hơn. 

Con người ai cũng có ưu và nhược điểm, có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu biết biến nhược 

điểm thành ưu điểm của riêng mình thì là một điều kỳ diệu không phải ai cũng làm được. Câu 

chuyện trên đã cho ta thấy điều kỳ diệu đó qua hình ảnh một cậu bé chỉ có cánh tay phải. Việc hằng 

ngày trước khi thi đấu là cậu học kỹ càng một tuyệt chiêu khóa tay, nhờ sự kiên trì, cố gắng tập 

luyện nhuần nhuyễn chiêu này, nó đã giúp cậu giành chiến thắng trong cuộc thi trước sự ngỡ ngàng 

của khán giả và chính bản thân cậu. Nhược điểm là điểm xấu của bản thân, không vì thế mà chúng 

ta lại tự ti, chán nản ngược lại chúng ta phải cố gắng biến nó thành ưu điểm của chính mình bằng 

cách kiên trì tập luyện, nỗ lực từng ngày và nó sẽ cho ta những thành công mà chúng ta không thể 

ngờ. Việc nỗ lực, kiên trì cũng giúp ta hình thành thói quen tốt, tính tự giác chủ động trong mọi 

việc, tương lai của chúng ta cũng được tốt hơn. 

Bài học từ câu chuyện trên muốn khuyên chúng ta rằng không vì những khuyết điểm, điểm yếu 

của bản thân mà trở nên tự ti mà hãy biết cách thay đổi, tận dụng nó. Phần em, em sẽ cố gắng trong 

việ học và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 


