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Những câu chuyện truyền cảm hứng

MARTIN LUTHER KING 

dũng cảm



Ban đầu, tên khai sinh của Martin là 
Michael King Jr., nhưng sau đó cha 
ông đổi thành Martin Luther King Jr. 
để vinh danh nhà cải cách nổi tiếng 
người Đức Martin Luther. Trùng tên 
với người nổi tiếng, lớn lên cậu bé 
này đã trở thành một mục sư, nhà 
hoạt động xã hội, nhà nhân đạo và 
là vị thủ lĩnh vĩ đại của Phong trào 
Dân quyền tại Mỹ, được cả thế giới 
biết đến.

“ThAy TêN, Đổi MệNh”

Martin Luther King sinh ngày 15 tháng 1 
năm 1929 tại thành phố Atlanta, bang 
Georgia của nước Mỹ. Gia đình ông gồm 
có mẹ là Alberta Williams King làm nghề 
dạy học, cha là Michael King Sr. làm nghề 
thuyết giáo, thêm một chị gái và một em trai.
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Một ngày nọ, cậu bé Martin 6 tuổi vui vẻ rủ 
một người bạn da trắng đi chơi, nhưng cậu bạn 
này từ chối: “Tớ không thể chơi với cậu nữa đâu!”

“Tại sao vậy?” Martin bé nhỏ buồn bã gặng hỏi. 

“Cha tớ không cho phép, vì cậu là người da đen!” 
Người bạn da trắng nói rồi vội vã bỏ đi, để lại 
Martin sửng sốt không nói nên lời. 

Lần đầu tiên trong đời mình, Martin tội nghiệp nhận 
thấy màu da khác lạ đã đem đến cho cậu rất nhiều 
sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Cậu bất chợt cảm 

thấy thật lạc lõng trên chính quê hương mình.

Bài họC về Nỗi ĐAu Bị PhâN BiệT Đối xử 

Ngay từ thời đi học, Martin đã là một cậu bé rất 
thông minh, tháo vát. Song giống như nhiều người 
Mỹ gốc Phi khác sinh ra và lớn lên trong 
thời kỳ đen tối của xã hội Mỹ, Martin đã 
sớm phải nếm trải nỗi đau đến từ nạn 
“phân biệt chủng tộc”.

Tại Mỹ, nhiều điều luật được đưa ra đã tạo thành bức tường 
kiên cố ngăn cách thế giới của người da đen và người da trắng. 
Người da đen bị buộc phải đến trường học riêng, dùng nhà 
vệ sinh riêng và không được quyền bỏ phiếu bầu cử. 
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Lá Thư CủA ChàNG ThANh NiêN DũNG CảM

Lớn lên, Martin theo học Trường Trung học Booker T. Washington. Cậu thông minh 
đến mức được đặc cách “nhảy cóc” lớp chín và lớp mười rồi tiếp tục vào học 
Trường Đại học Morehouse ở Atlanta năm 15 tuổi. 

Sự kiện đánh dấu bước đi đầu tiên trong sự nghiệp hoạt động xã hội của 
Martin là lá thư cậu viết gửi cho biên tập viên tờ Atlanta Constitution 
năm 17 tuổi. Trong thư, chàng thanh niên mạnh dạn bày tỏ chính kiến: Mọi 
công dân Mỹ gốc Phi đều cần được hưởng các quyền và cơ hội căn bản của 
một công dân Mỹ. 

Sau đó, Martin theo học tại viện Thần học Crozer ở Chester, Pennsylvania và 
tốt nghiệp với học vị Cử nhân Thần học năm 1951. Tiếp đến, anh lấy bằng 
Tiến sĩ chuyên ngành Thần học hệ thống năm 1955 của Đại học Boston 
khi vừa bước sang tuổi 26. Tại đây, Martin gặp và kết hôn với Coretta Scott, 
người phụ nữ kiên trung đã nỗ lực duy trì phong trào đấu tranh cho dân quyền 
và công bằng xã hội của Martin sau khi ông bị ám sát. họ sinh được bốn 
người con, yolanda, Martin, Dexter và Bernice.
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